
 

 

 

 

 

OVERTREDINGEN EN STRAFFEN LIJST KNMV MOTOCROSS 2019 

Faul and penalty list KNMV Motocross 2019 
 

Overtreding / faul     Straf / Penallty:     

 

* Negeren Gele Vlag (door official)   DQ voor desbetreffende manche 

Disrespection Yellow Flag(by official)   DQ for the training/race 

 

* Rijden in rennerskwartier    DQ voor desbetreffende manche  

Driving in paddock     DQ for the training/race 

 

* Gebruik Pitbike of ander motorisch   DQ voor de gehele wedstrijddag  

voertuig (ook door aanhang rijder)  

Use of pitbike or other vehicle with engine  DQ for the training/race 

(also b teammembers) 

    

* Gebruik Tear-Off     3 plekken terug in uitslag training/manche  

Use of tear-off      3 places back in the result of that practice/race 

 

* Hulp van derden     DQ voor desbetreffende manche  

Outside assistance     DQ for the training/race 

 

* Wisselen van Motor tijdens/na sighting lap DQ voor desbetreffende manche 

Change of machine during/after sighting lap DQ for the training/race 

 

* Hulp achter het starthek    DQ voor desbetreffende manche 

Assistance behind starting gate   DQ for the training/race 

 

* Spoortje trappen voor het starthek  3 plekken terug in uitslag training/manche 

Making a line before starting gate   3 places back in the result of that practice/race 

 

* Aangeven van de rijder buiten de pitstraat 3 plekken terug in uitslag training/manche 

Assistance by helper outside the pits   3 places back in the result of that practice/race 

 

* Sleutelen aan de motor buiten de pits  DQ voor desbetreffende manche 

Working on the machine outside the pits  DQ for the training/race 

 

* Slaande bewegingen maken richting officials of  Door verwijzing Tuchtcommissie 

   collega rijders      

Attempt for aggressive fysical  contact  KNMV Disciplinary court 

towards official or other rider 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* Geen gebruik van Milieu-mat   Waarschuwing en bij een 2e constatering    

startverbod voor die dag  

Not using an environmental mat   First offence warning and for a second offence 

       DQ for the event. 

 

* Onnodig stilstaan of collega’s hinderen   Teruggezet naar de laatste startplaats in de  

tijdens tijdtraining      desbetreffende groep 

Useless standing on the track during time  Last rider to go to the starting gate 

practice       

 

* Voorkruipen bij het oprijden naar het starthek Terugzetten en als laatste op laten rijden    

       naar het hek        

Cutting in line by start procedure   Last rider to go to the starting gate 

 

* Afsnijden circuit (waarbij de rijder duidelijk DQ desbetreffende manche 

voordeel heeft)  

Course cutting (with advantage for the rider) DQ for the training/race 

 

* Motor niet conform technisch reglement  Uitsluiting van deelname 

Machine not according to technical regulations Rider cannot start 

 

* Rug- of rijnummer niet conform reglement 3 plekken terug in uitslag training/manche  

Jersey- or plate number not correct   3 places back in the result of that practice/race 

 

* Urineren in de opstelruimte   DQ voor desbetreffende manche  

Urinating in the waiting zone    DQ for the training/race 

 


