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AANVULLEND REGLEMENT 

RED BULL KNOCK OUT 2016 

 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

De KNMV Motorsport en Motocross reglementen zijn van toepassing op de Red Bull Knock Out. 

Aangezien het race format afwijkt van een reguliere motocross zijn onderstaande punten 

aanvullend van toepassing op het standaard reglement.  

 

RACE FORMAT 

 Iedere deelnemer dient op vrijdag 18 november 2016 tussen 08.00 en 20.00 zijn motor te 

hebben aangeboden voor technische keuring in parc fermé. 

 Na de technische keuring wordt de motor in het (overdekte) parc fermé geplaatst in het 

vak dat door de organisatie wordt aangewezen. 

 De wedstrijddag op zaterdag 19 november 2016 bestaat uit 3 heats: 

o 09.00 – 10.30 uur: Kwalificatie met 1.000 rijders, de eerste 500 gaan door naar de 

finale; 

o 12.00 – 12.30 uur: Last chance met 500 rijders, de eerste 250 gaan door naar de 

finale; 

o 14.00 – 15.45 uur: Finale met 750 rijders, laatste 45 minuten verandert de track 

(finaleloop met meer jumps wordt toegevoegd). 

 Je dient minimaal 45 minuten voor iedere heat klaar te zijn om richting de start te 

vertrekken. Het oprijden naar het startvak gebeurd o.l.v. marshals.  

 Op zaterdagochtend 19 november zal om 07.45 uur de riders briefing in parc fermé plaats 

vinden. Het is verplicht om hierbij aanwezig te zijn.  

 Er is geen verplichte pitstop. 

 Tijdens het tanken is gebruik van een milieumat verplicht en zijn alle soorten jerrycans 

toegestaan. 

 Je dient in iedere heat binnen 10 minuten na de winnaar over de finish te komen om 

onderdeel uit te maken van het klassement. 

 Het gebruik van zogenoemde ‘tear-offs’ is verboden. 

 

OVERNACHTEN 

 Het is bij de Nederlandse wet verboden om te kamperen op de openbare weg. 

 Het is toegestaan om te kamperen op de aangewezen locaties door de organisatie (o.a. 

Duinrell en de topriders paddock). 

 De politie controleert scherp op wildkamperen, hetgeen diskwalificatie voor de wedstrijd 

ten gevolg kan hebben. 


