
AANVULLEND REGLEMENT NK MOTOCROSS 2016 
 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, Tuchtreglement, Motocross Reglement en dit Aanvullend 

Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV. De interpretatie van dit Aanvullend Reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. Dit reglement dient uiterlijk 

één week voor het evenement door de organisator verstuurd te worden aan de dienstdoende officials. De deelnemers dienen uiterlijk 's-morgens voorafgaand aan de 

wedstrijd bij aanmelding voorzien te worden van, of inzage te kunnen verkrijgen in het Aanvullend Reglement. 

  
 

Wedstrijdplaats:  Oirschot   Datum:  18 juni 2016 

 

  1. Klassen:   NK 50cc / NK 65cc KW / NK 65cc GW/ NK 85cc KW / NK 85cc GW / Clubklasse 

 

  2. Naam organisator: MCO Oirschot 

  Adres : Tamboer 7     Postcode/Plaats:5688VB  

  Tel.nr. : 06-20607320     Fax nr.  : nvt 

  E-mail : mco@live.nl      Website : www.mcoirschot.nl  

 

 3. Naam van het circuit:  

  Lengte  :  1250 meter adres   :Eindhovensedijk 40    

  Min. breedte : 5 meter  postcode en woonplaats:5688GN Oirschot  

       telefoonnummer circuit :06-02607320  

  Een testbaan is aanwezig: ja/neen.  

  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd: ja/neen  

 

  4. Routebeschrijving naar het circuit/wedstrijdsecretariaat:  

  Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat van: 07:30 tot 08:30 uur!  

  Tel.nr.:06-20607320        Fax nr.: 

  Naam wedstrijdsecretaris:Jordi Spanjers  

  Overnachten is toegestaan: ja/neen    Eventuele kosten: € 10,- 

  Indien overnachten niet mogelijk, wat is het alternatief: 

 

  5. Officials 

  Wedstrijdleider   : N.n.b. 

  Hoofd Technische Dienst  : n.n.b. 

  Hoofd Tijdwaarneming  : Folkert van der Meer 

  Wedstrijdarts   : n.n.b. 

  Coördinator MX Jeugd & Nat. : Rene Klein Gunnewiek 

  Vertegenwoordiger van de club :  

  Bijeenkomst hoofden van dienst: 30 min. voor aanvang eerste training 

 

  6. Deelnemers 

Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende klassen eventueel aangevuld met door 

de organisator aangevraagde Wildcard deelnemers, alles volgens de bepalingen in het Motocross reglement. 

 

 7.  Technische controle en keuring 

  20 minuten voor aanvang van iedere training. 

 

 8. Trainingen en wedstrijden 

   Wedstrijdschema te raadplegen via http://www.knmv.nl/motorsport/Sport/Motocross/nieuws/  

 

 9.  Prijzenschema 

   De eerste 3 (Nat.) en 5 (Jeugd) in het dagklassement ontvangen een beker.  

 

 10. Huldiging: Direct na afloop van de laatste manche 

   

    

   Plaats: Oirschot   Datum: 26-05- 2016  Goedgekeurd door de KNMV 

         

   Secretaris organisatie: Jordi Spanjers 

    
    

 
 

http://www.mcoirschot.nl/
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