
    

 

VOORAANMELDINGSFORMULIER 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP MOTOCROSS 2018 

EMX 65cc & EMX 85cc 

  
Naam:        Relatienr. KNMV:      

Geboortedatum:      Emailadres:       

Motormerk:       Klasse:       

Voorkeur rijnr. (range 400 – 599):     
 

 

bevestigt bij deze dat hij/zij in aanmerking wil komen voor deelname aan de hieronder vermelde  

wedstrijden voor het Europees Kampioenschap Motocross in 2018. De KNMV stelt na ontvangst van de aanmeldingen 

de lijst van deelnemers vast. De aanmelding is niet vrijblijvend. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier 

verplicht de rijder zich om deel te nemen aan die wedstrijden waarvoor hij/zij geaccepteerd en aangemeld wordt. 

Mocht een aangemelde rijder niet deel kunnen nemen aan een EK wedstrijd dient hij/zij zich schriftelijk bij de 

KNMV af te melden. Bij het niet afmelden voor een wedstrijd krijgt de rijder een boete van FIM Europe van € 300,-. 

 

Om deel te kunnen nemen heeft een rijder, naast een KNMV Int. Motocross licentie, een aanvullende FIM Europe EK 

licentie nodig. Dit kan een permanente licentie zijn voor alle wedstrijden of een one-event licentie per wedstrijd. 

Afhankelijk van het aantal wedstrijden zal blijken wat voor een rijder voordeliger is. De KNMV zal hier na ontvangst 

van dit formulier verdere informatie over verstrekken. Daarnaast dient er een geldige medische keuring bij de 

KNMV te zijn aangeleverd. 

               

 

Hieronder vind u de kalender voor 2018. Door een wedstrijd aan te vinken meld u zich hier voor aan:  
 
 
EK MOTOCROSS EMX 65cc & EMX 85cc 2016 

 X Datum plaats Land 

 28 & 29 april Esbjerg Denemarken 

 19 & 20 mei Vantaa Finland 

 2 & 3 juni Dreetz Duitsland 

 16 & 17 juni Sverepec Slowakije 

 7 & 8 juli Markelo Nederland 

* 21 & 22 juli  Loket – FINALE WEDSTRIJD Tsjechië 

* Om deel te mogen nemen aan de finale wedstrijd dient een rijder uitgenodigd te worden door 

promotor Youthstream, informatie volgt via de KNMV. 

 

Het inschrijfgeld per wedstrijd is € 100,- en dient ter plaatse aan de organisator te worden betaald. 

Bij de finale is het inschrijfgeld € 300,-. 

 

 

Naam:       

 

 

Handtekening ouder:     

 

 

Dit formulier ingevuld opsturen naar: 

    KNMV Sportafdeling, Postbus 650, 6800 AR Arnhem (fax 026-352 85 22), r.bremmer@knmv.nl  


