AANVULLEND REGLEMENT BENECUP SUPERMOTO 2018
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, het Supermoto Reglement en dit Aanvullend Reglement
dat goedgekeurd is door de KNMV. De interpretatie van dit Aanvullend Reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. In geval van onduidelijkheid bij de interpretatie, of bij
verschil in de teksten, geldt de Nederlandse tekst als bindend. Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement door de organisator verstuurd te worden aan de
deelnemers en de dienstdoende officials.

Wedstrijdplaats:

1.

2.

3.

4.

5.

Berghem

Datum:

2 en 3 juni 2018

Klassen:

Inters / Euro / Nationaal / Open / Quad.

Int. wedstrijdnummer:

IMN

Landelijke bond:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
MOTORRIJDERS VERENIGING

Naam organisator:
Adres:
Tel.nr.:
E-mail:

SRMV-Berghem
Nistelrooisebaan 9, Schaijk.
06-53187957
secretariaat@SRMV-berghem.nl

Naam van het circuit:
Motorpark Berghem.
Lengte Verhard:+/- 1000m1 Onverhard:+/- 600m1
Min. Breedte:
8,00 m1

EMN

Postcode/plaats: 5374 RE
Website:
www.SRMV-Berghem.nl

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Routebeschrijving naar het circuit / wedstrijdsecretariaat:
Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat
Vrijdag
(trainingen en kwalificatie)
Zaterdag
(wedstrijden)
Zondag

van
van
van

Zevenbergseweg 45
5351 PG
Berghem / Oss

18.00
08.00
08.00

Tel.nr.:
06-53187957
Naam wedstrijdsecretaris

:

Peter van Hinthem

Officials
Juryvoorzitter
Wedstrijdleider
Hoofd Technische Officials
Hoofd Tijdwaarneming
Wedstrijdarts
Vertegenwoordiger organisator

:
:
:
:
:
:

Guls Heeringa-Ayazalp
Bert Mager
Gert-Jan Arendsen
Kees Wallinga
Bart-Jaap Pull ter Gunne
Peter van Hinthem

uur tot
uur tot
uur tot

20.00 uur
13.00 uur (deelnemers)
09.00 uur (deelnemers)

Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 08.30 uur & 17.30 uur.
6.

Inschrijving
Inschrijving en betaling voor het evenement gebeurt online via www.onk-supermoto.nl en kan tot de
donderdag avond vóór het evenement (tot 22:00 uur) (bij uitzondering op de dag van het evenement met
bijbetaling van €10)
Inschrijfgeld
Inters / Euro / Nationaal / Open / Quads

: € 90,- !!!!

Per rijder worden er twee bandjes verstrekt (1 rijder en 1 monteur).
Er kan maximaal 1 monteursbandje extra per rijder worden gekocht bij het wedstrijdsecretariaat (€ 20).
Per rijder mogen er twee voertuigen op het rennerskwartier. Wanneer toegang voor meer voertuigen gewenst
is, dient dit VOORAF met de organisator geregeld te worden!
De deelnemers dienen per service voertuig een goedgekeurde en geschikte brandblusser (type ABC) van minimaal 6
kg. op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats ter beschikking te hebben.
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7. Technische controle en keuring
Vanaf 30 minuten voor aanvang van iedere training.

Wegens vergunningsvoorwaarden zal het geluidsniveau minimaal moeten zijn en het reglement qua
geluid strikt gehanteerd worden. (2m max methode)
Het gebruik van aangepaste demping of dB-killers wordt hierbij ten zeerste aangeraden.
8. Transponders
Indien om een dringende reden een Nederlandse licentiehouder een transponder moet huren, dan bedraagt de
huurprijs € 25 per dag. Als borg voor een huurtransponder wordt € 150 gevraagd.
Indien een transponder niet binnen een half uur na de laatste wedstrijd van de dag is ingeleverd, dan verloopt de
inname en borgrestitutie via het bondsbureau. Hiervoor worden € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
De transponders zijn op het evenement verkrijgbaar bij de Tijdwaarneming.
9. Trainingen en wedstrijden
Zie tijdschema op www.knmv.nl / www.onk-supermoto.nl.
10. Prijzengeld
Onderstaand prijzenschema is op basis van de resultaten van de Superfinale:

Inters/Prestiges
1
2
3
4
5
Totaal

Euro/Euro-nationalen
Nationalen
120
1
60
1
80
2
50
2
60
3
40
3
40
4
30
4
20
5
20
5
320 Totaal
200 Totaal

60
50
40
30
20
200

11. Huldiging en persconferentie
Een half uur na afloop van de Superfinale wordt het prijzengeld, zoals onder artikel 10 van dit Aanvullend Reglement
vermeld, uitbetaald aan de rijders.
Plaats/Locatie:

Motorpark Berghem, kantine

Plaats: Arnhem
Datum: 16 mei 2018

Goedgekeurd door de KNMV

KNMV Sportafdeling
tel.: (026) 352 85 16
fax: (026) 352 85 22
e-mail: n.petri@knmv.nl
website: www.knmv.nl / www.onk-supermoto.nl
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