
  

AANVULLEND REGLEMENT 

JEUGD ENDURO KAMPIOENSCHAP 2014 

 
 
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het 
evenement gepubliceerd te worden op de website van de organisator en de KNMV.  
 

 
Plaats: Nunspeet  datum: 30-08-2013 
 

 
1. Naam van het evenement:   KNMV Kampioenschap Jeugd Enduro 

Deelnemers:    KNMV startlicentiehouders  
 
 Klassen: JE 1, JE 2      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       2. Organisatie  
Naam:      MC Nunspeet 
Adres:      Elspeterweg 2 
Postcode/Plaats:    Nunspeet 
Tel.nr.: 06-23565357  
E-mail:      mvanmerrebach@gmail.com   
Website:     www.mcnunspeet.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       3. Officials 

Wedstrijdleider:    Wilco Bruijn 
Hoofd Techniek:    Jan Klein Brinke 
Starter:     Jos Arends  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen in het KNMV Motorsport 
Reglement, het Enduro Reglement en dit Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement 

Adres:     Elspeterweg 2 
Postcode:         
Woonplaats:     Nunspeet 
Tel.nr.:     06-23565357 
 
Routebeschrijving (evt. als bijlage):  
 

 
 
Wedstrijd contactpersoon:   M. van Merrebach 
Telefoonnr. Contactpersoon:   06-23565357 
Aanmelding deelnemers van:                      10.30 uur (eerst keuren, dan inschrijven) 

      

 
 Attentie:  
 Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig schriftelijk of via email af 

te melden bij de organisator! 
    

  



            5. Inschrijfgeld  
    Het inschrijfgeld en de kosten van de daglicentie dienen bij aanmelding op de wedstrijddag 
    voldaan te worden. 
    Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt € 15,00 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6. Technische controle en keuring (te verrichten voorafgaand aan de inschrijving) 

     Plaats:      Nunspeet 
     Aanvang keuring om:                                        10.30 uur tot 11.15 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Wedstrijdgegevens 

Totaal te rijden afstand JE 2:   40.8 KM 
Totaal te rijden afstand JE 1:   40,8 KM 
Aantal ronden JE 2:    6 ronden  
Aantal ronden JE 1:    6 ronden  
Totale rijtijd JE 2:     120 minuten 
Totale rijtijd JE 1:     120 minuten 
Proeven:      1  
        
 
Starttijd eerste deelnemer: 12.00 uur. / Volgorde: starten op start volgorde  
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Prijzen 

De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking: 3 bekers per klasse. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  9. Verzekeringen 

KNMV licentiehouders zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen. De bedragen welke door de 
verzekering zijn gedekt, worden jaarlijks door de KNMV gepubliceerd bij de uitgifte van de 
startlicenties.  
 
De WA verzekering waarmee ongelukken tijdens trainingen en wedstrijden gedekt zijn  
bedraagt € 1.250.000,--. Hierbij is een eigen risico van € 500,-- (per gebeurtenis) van toepassing. 

 
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren, toebehoren en onderdelen, 
voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.    
 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Protesten 

Iedere deelnemer aan een KNMV wedstrijd heeft de bevoegdheid protest aan te tekenen  
overeenkomstig de bepalingen in Art. 32 van het KNMV Tucht Reglement 

 
12. Interpretatie van het aanvullend reglement 

De interpretatie van dit reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats: Nunspeet 
            goedgekeurd door de KNMV 
 
Datum: 21-08-2014 

       
Naam en handtekening secretaris organisatie:  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KNMV Sportafdeling / tel.: (026) 352 85 39 - fax: (026) 352 85 22 / e-mail: sport@knmv.nl - website: www.knmv.nl 

 
 
 
 


