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AANVULLEND REGLEMENT  
International SuperCross Brabant 2018

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, het 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.  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: Autotron Rosmalen    Datum: 28, 29 & 30 december 2018  
EMN 20/391 & IMN 297/42 

1. Klasse(n):

� SX1 Inters (internationaal) 
� SX2 Inters (internationaal) 
� 65 cc kleine wielen en grote wielen 
� 85 cc kleine wielen en grote wielen 
� Hobbyklasse 
� Veteranen 
� Nationaal open 
� SX125 
� SX250 
� SX500 
� Ladies 
� Enduro  

Landelijke bond: KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING 

2. Naam organisator: Stichting Sport Events Helvoirt
Adres: Helvoirtsestraat 21   Postc./plaats: 5268 BA Helvoirt 
Tel.nr.: 0031(0)411-72 44 44    Fax nr.: 0031(0)411-72 44 45 
E-mail: info@supercrossbrabant.nl    Internet: www.supercrossbrabant.nl

3. Naam van het circuit: SX Circuit Brabant
Lengte: +/- 400 meter 
Min. breedte: ca. 6 meter 
Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd: Ja/Nee (bijgevoegd)  

4. Routebeschrijving naar het circuit/sport secretariaat: (zie rode cirkel op plattegrond) 
Volg bij aankomst op de parkeerplaats de borden competitors, bij binnenkomst volg de borden sport 
secretariaat en/ of competitors.  

Deelnemers dienen zich op iedere wedstrijd dag na aankomst eerst te melden op het sport 
secretariaat! 

Aanmelden op het sport secretariaat van:  
� Vrijdag 28-12  10:00 uur tot: 12:00 uur 
� Zaterdag 29-12  09:00 uur tot: 11:00 uur 
� Zondag 30-12  08:00 uur tot: 09:30 uur       

Sport secretariaat open: (iedere dag tot maximaal een half uur na afloop programma) 
� Vrijdag 28-12   10:00 uur tot: 22:00 uur  
� Zaterdag 29-12  09:00 uur tot: 22:00 uur 
� Zondag 30-12  08:00 uur tot: 19:00 uur 

Mocht u door welke reden dan ook eerder of later komen, graag telefonisch contact opnemen. 

Alle tijden zijn voorlopig en onder voorbehoud 
Tel.nr.: 0031(0)6-21164402     

  Naam wedstrijdsecretaris: Lone Vonk     
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5. Officials
Wedstrijdleider   : Frank Rottier    
Hoofd Technische Dienst : : Jan Klein Brinke 
Hoofd Tijdwaarneming  : Stefanie van de Meeberg 
Wedstrijdarts   : Rembert Weijers 
Vertegenwoordiger organisator : Bas Verhoeven 

Bijeenkomst hoofden van dienst: 60 minuten voor aanvang van de eerste training. 

6. Deelnemers
Inschrijvingen via de organisator, alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNMV 
licentie of een Internationale licentie van een buitenlandse federatie (starttoestemming) afhankelijk 
van de klasse waarin wordt deelgenomen (Internationale klassen: buitenlandse licentiehouders en 
KNMV startlicentiehouders. Nationale klassen: KNMV Start- en Basis Sportlicentiehouders)  

7. Technische controle en keuring 
 Vanaf 60 minuten voor aanvang van desbetreffende klasse. 

 Voor dit evenement worden in de SX Inters klasse ook elektrisch aangedreven machines 
geaccepteerd. 

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. 

Technische nacontrole
Na elke manche, serie of finale, kan een motorfiets aan een technische controle worden  
onderworpen. De motorfiets moet voldoen aan de voorschriften in het KNMV Technisch 
Reglement Motocross. De aangewezen motorfiets moet uiterlijk 30 minuten na de finish van de 
betreffende rijder beschikbaar zijn voor een technische controle. Indien de motorfiets binnen deze 
periode niet gekeurd kan worden, wordt dit  
bestraft met één minuut extra tijd voor de betreffende manche, serie of finale. 

8.  Transponders   
Deelnemers moeten gebruik maken van een transponder (type MYLAPS MX Rechargeable Power 
Transponder), overeenkomstig artikel 7.02 in het KNMV Motocross Reglement. Een transponder kan 
gehuurd worden via de organisatie. De huurprijs bedraagt € 25,= per stuk. Als borg voor een 
huurtransponder wordt € 150,= gevraagd. 

9.  Trainingen en wedstrijden (samenstelling in overleg met de wedstrijdleider)

zie website organisator. Te zijner tijd wordt het volledige programma van het wedstrijdweekend 
gepubliceerd op de website: www.supercrossbrabant.nl

10. Startopstelling
  Er zal een groepsstart plaatsvinden met draaiende motoren, 
  Startvolgorde: bepaald door eerdere resultaten (trainingen, serie of halve finale) 

Bij een valse start gaan de deelnemers terug naar het opvangcentrum waarna de herstart zo spoedig 
mogelijk zal plaatsvinden. 

11. Uitslagen en puntentelling
  Overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motocross Reglement.  
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12. Protesten
Protesten moeten worden ingediend overeenkomstig de bepalingen in Art. 32 van het KNMV Tucht 
Reglement.  

13. Prijzen 
  Prijzenschema op te vragen bij de organisatie. 

 14. 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. Buitenlandse licentiehouders dienen door hun eigen landelijke bond 
verzekerd te worden voor persoonlijke ongevallen. 

De WA verzekering waarmee ongelukken tijdens trainingen en wedstrijden gedekt zijn bedraagt € 
1.250.000,--. 

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

 15. Milieu 
  Indien de organisator voorzien heeft in een afspuitinrichting, zijn alle deelnemers verplicht om  
  hiervan gebruik te maken. Het afspuiten van motoren is niet toegestaan in het rennerskwartier.  

Het lozen van olie, brandstof, koelvloeistof e.d. dient plaats te vinden op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Het gebruik van milieumatten in het rennerskwartier is verplicht. 

 16. Rijden in het rennerskwartier
Het is niet toegestaan om zich met scooters, minimotoren of andere gemotoriseerde 
vervoermiddelen te bewegen in het rennerskwartier of op de toegangswegen naar en rond het 
circuit. Overtreding hiervan kan bestraft worden met een geldboete en/of een andere disciplinaire 
maatregel. 

 17. Huldiging en prijsuitreiking* (iedere dag aansluitend aan programma)
  Plaats: Huldigingspodium op crossbaan (zie paarse cirkel op plattegrond) 

� vrijdag 28-12  Tijd: +/- 21:40 uur 
� Zaterdag 29-12 Tijd: +/- 21:40 uur  
� Zondag 30-12 Tijd: +/- 18:45 uur 

 *Indien de rijder niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het prijzengeld. 

  Uitbetaling prijzengelden 
  Plaats: indien van toepassing is dit tijdens prijsuitreiking, zie hierboven. 
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Algemene Voorwaarden 

� Bij inschrijving, digitaal of ter plaatse, gaat de deelnemer akkoord met de algemene 
voorwaarden en het Privacy beleid van SuperCross Brabant. 

� De algemene voorwaarden zijn te bekijken op het sportsecretariaat. 
� Het privacy beleid is terug te lezen op de website www.supercrossbrabant.nl/privacybeleid/
� Met inschrijving gaat de deelnemer akkoord dat alle gemaakte beeldmaterialen, tijdens het 

evenement door de SuperCross Brabant gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden 
� Iedere deelnemer heeft een KNMV licentie nodig. 
� Iedere deelnemer geeft met de inschrijving toestemming voor het verwerken van 

persoonsgegevens volgens het privacy beleid van SuperCross Brabant. 

  Goedgekeurd door de KNMV  

  Plaats: 29-10-2018 
  Datum: Helvoirt 

    Naam en handtekening secretaris organisatie: 
    (digitaal) 

    Lone Vonk 
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SUPPLEMENTARY REGULATIONS  
International SuperCross Brabant 2018  

This meeting will be held under the general competition rules of the KNMV, the Motocross rules of the KNMV and these Supplementary Regulations which have been  
duly examined and approved by the KNMV. The interpretation of these regulations rests entirely with the Jury.  In case of dispute, regarding interpretation or if there is 
any difference between the texts, the Dutch text will prevail. These regulations has to be sent to the participants, not later than one week before the date of the 
event. 

Place of the event: Autotron Rosmalen     Date: 28, 29 & 30 December 2018  
IMN: 297/42 & EMN: 20/391 

1. Classes(s):  

� SX1 Inters (international) 
� SX2 Inters (international) 
� 65 cc small wheels 
� 65 cc big wheels 
� 85 cc small wheels 
� 85 cc big wheels 
� Hobbyclass 
� Veterans 
� National open 
� SX125 
� SX250 
� SX500 
� Ladies 
� Enduro  

  Organizing FMN:  KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING   

2. Organizer: Stichting Sport Events Helvoirt 
  Address: Helvoirtsestraat 21   5268 BA Helvoirt, the Netherlands 
  Tel.nr.: +31 (0)411-72 44 44   Faxnr.:  0031(0)411-72 44 45 

E-mail: info@supercrossbrabant.nl   Internet: www.supercrossbrabant.nl

3. Name of the course: SX Track Brabant
  Length of the track: +/- 400 meter    
  Minimum width: 6 m    
  A drawing of the circuit is attached to these regulations: Yes/No (enclosed) 

4. Access: by arrival follow the singing of competitor/ sport office (red circle at drawing) 

All competitors need to sign up at the show office every day 1st thing by arrival. Even when the 
rider participates on multiple days. 

Sign up available at sport office at the following times:  
   Friday December 28th   10:00 hrs. until: 12:00 hrs. 
   Saturday December 29th   09:00 hrs. until: 11:00 hrs. 
   Sunday December 30th    08:00 hrs. until: 09:30 hrs. 

Sport office open from: 
   Friday December 28th    10:00 hrs. until 22:00 hrs. 
   Saturday December 29th    09:00 hrs. until 22:00 hrs. 
   Sunday December 30th    08:00 hrs. until 19:00 hrs. 

All times are provisional and subject to change 
  Tel.nr.:  0031(0)6-211 644 02 
  Secretary of the meeting: Lone Vonk 
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Welcome office only open at the abovementioned times. Please contact us if you are earlier or later. 

5. Officials
  Clerk of the course   : Frank Rottier   
  Chief Technical Steward  : Jan Klein Brinke   
  Chief Timekeeper  : Stefanie van de Meeberg   
  Chief Medical Officer  : Rembert Weijers 
  Representative organizer : Bas Verhoeven 

  Briefing with the responsible officials: 60 minutes before the start of the first practice. 

6. Participants
  Entries through the organizer. Riders need to have a KNMV license or a valid International license 
(Starting permission) from their own federation depending on the class which they are riding 
(International class accessible for International and KNMV Startlicenceholders. National class accessible 
for KNMV Start- and Basic Sportlicenceholders)  

7. Technical control and verification
  From 60 minutes before the start of the relevant class.   

  For this event electrical driven machines will be accepted for the SX Inters class.

  Final verification 
After each heat, series or final a motorcycle may be subject to a technical control. The motorcycle 
must meet the regulations of the KNMV Technical Rules Motocross. The indicated motorcycle must be 
available for a technical control, inclusive a noise control, at the latest 30 minutes after the finish of 
the rider concerned. If the motorcycle cannot be examined within this period the rider will be 
punished with an extra time of one minute for the heat, series or final concerned. 

Each service vehicle of the participants must have a certified fire-extinguisher with a 
minimum capacity of 6 kg. to be placed on a reachable place in sight. 

8. Transponders 
The use of a transponder is compulsory. Foreign riders may use their own transponder, under 
condition that the transponder is of the type AMB MX in accordance with App. 7.02 of the KNMV 
Motocross Rules. 
A transponder can be rented at the event. The rent will be € 25,= and the deposit fee will be € 
150,=. 

9. Time schedule practice and races:

See timetable on website organizer. In time the full program including times of the competition 
weekend will be published on the website: www.supercrossbrabant.nl

10. Starting order
  A mass start will be made with engines running. 
  The starting order is: determined by previous results (practices, series or semifinals) 

  In case of a false start the riders will have to go back to the waiting zone and the re-start will be  
  given soonest possible. 

11. Results and points
 Points will be awarded in accordance with the KNMV Motocross Rules. 

12. Protests
 Protests must be lodged according to art. 32 of the KNMV Tucht Reglement. 
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13. Prizes 
 Information available with the organization.

14. Insurance 
By endorsing the application form for entry, the FMN of the rider certifies that the driver is insured in 
accordance with the FIM requirements. 

 Third party insurance in respect of drivers covering accidents occurring during the meeting  
including practicing, will be at the responsibility of the organizer in accordance with the FIM Sporting 
Code. This insurance includes a guarantee of € 1.250.000,--. (Own risk € 500,--). 

The KNMV and the organizer disclaim all responsibility for damage of a motorcycle, its accessories and 
components arising out of an accident, fire or other cases. 

15. Environment 
 If the organizer has available a special area to clean motorcycles, this place must be used. 

It is not allowed to use any type of water cleaners in the paddock. Draining of oil, fuel, coolant, etc. 
should take place in the area bound for that purpose. In the paddock environment-mats must be used. 

16. Traffic in the paddock 
The movement in the paddock or on the access roads to and around the circuit on scooters,  

 minimotors or other motorized vehicles is strictly forbidden. Infringement of this rule may be  
 punished with a monetary fine and/or other disciplinary measures. 

17. Prize-giving ceremony* 
Place: Prize giving Podium on Cross circuit, the purple circle on the enclosed drawing. 

� Friday December 28th  Time: +/- 21:40 hrs. 
� Saturday December 29th  Time: +/- 21:40 hrs.  
� Sunday December 30th   Time: +/- 18:45 hrs. 

 * If the rider is not present during price giving, the prizemoney expires.  

 Payment of prizes 
 Place: when available payment is during price giving, see above. 

General Conditions 
• With registration, digital of on site, the competitor agrees with the general conditions and the privacy 
policy of SuperCross Brabant. 
• The general condition as subscribed here are viewable at the sport office. 
• The privacy policy can be read on the website www.supercrossbrabant.nl/privacybeleid/
• With registration the competitor agrees with: all created image materials, during the event may be 

used by the SuperCross Brabant for promotional purposes.  
• All competitors need a KNMV License. If you do not have one you can buy one at the sport office.  
• With registration every competitors gives permission for the processing personal data according to 
SuperCross Brabant privacy policy           

    Approved by the KNMV     
      Place: Helvoirt 
      Date: 29-10-2018 

Name and signature secretary of the organization: Lone Vonk (digital) 
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Plattegrond 


