
AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

ONK/NK/CUP MOTOCROSS 2021 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, Tuchtreglement, 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. Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement door de organisator verstuurd te  

worden aan de dienstdoende officials.  De deelnemers dienen uiterlijk 's-morgens voorafgaand aan de wedstrijd bij aanmelding voorzien te worden van, of inzage te kunnen verkrijgen in het  

Aanvullend Reglement. 

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 have to be published on the organisers and KNMV website on time

Wedstrijdplaats / Place: Axel Datum / Date: 11-07-2021 

1. Klassen / Classes:       ONK50cc, ONK65cc KW, ONK65cc GW/ONK85cc KW 

  ONK Women, Cup250cc, NK Youngster Quad&Zijspan 

2. Organisator / Organizer: RES Axel

  Adres/address: Lageweg 4  Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 4571 NA  Axel 

  Tel.nr./phone nr.: +31 115 562234 / + 31 62276 8061  Fax nr.: X 

  E-mail: onk@resaxel.nl  / info@resaxel.nl   Website: www.resaxel.nl

3. Naam van het circuit: Smitsschorre

  Lengte/length: 1750 m.     adres/ address: Lageweg 4   

  Min. breedte/width:   8 m.      Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 4571 NA  Axel 

    Tel.nr./phone nr. circuit: +31 115 562234 
  Een testbaan is aanwezig/Testrack:  nee-no.  

  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd / Track drawing:  ja-yes

4. Routebeschrijving secretariaat / Acces secretary: Volg de route Motorcrossterrein/ Follow signs motorcrossterrein

  Tel.nr. / phone nr.: +31 62276 8061  

  Naam wedstrijdsecretaris / Race secretary:  Jack de Feijter 

  Overnachten is toegestaan / Overnight is possible: ja-yes   kosten/costs: € 10,= 
  Geen stroom aanwezig, wel sanitair / no power available, there is sanitation.

  Openingstijden rennerskwartier / Opening paddock:  Zaterdag / Saturday:  van / from: 17:00-22:00 uur / hours

Zondag / Sunday: vanaf / from  7.00 uur / hours 

Online inschrijving / Entry: https://onkmotocrossresaxel.eventgoose.com/

  Inschrijving sluit op woensdag 7 juli om 23.59 uur / Entry period closes at Wednesday the 7th of July at 23.59 hours 

5. Officials

  Wedstrijdleider/Clerk of the Course:   Frank Rottier 

  Juryvoorzitter / Jurypresident:   Stefan Braken 

  Hoofd Technische Dienst/Chief Technical Steward:  Jan Klein Brinke 
  Hoofd Tijdwaarneming/Chief Timekeeping:  Kees Wallinga 

  Wedstrijdarts / Chief Medical officer:   n.n.b. 

  Vertegenwoordiger club/representative club:                    Ad Colijn 

  Bijeenkomst hoofden van dienst: 60 min. voor aanvang eerste training 

        6. Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee:

Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende en vooraf ingeschreven buitenlandse licentiehouders 

met een starttoestemming van hun bond, alles volgens de bepalingen in het Motocross reglement.  



Riders with a KNMV license and pre-entered foreign riders with a valid international licence with a Starting Permission of their 

FMN. 

 7.  Technische controle en keuring / Technical control: 

  20 minuten voor aanvang van iedere training / 20 minutes before the start of the training. 

 8. Trainingen en wedstrijden Training and races: 

Wedstrijdschema / Timetable: Per mail op 08-07-2021 / by email on 08-07-2021. 

9. Prijzenschema / Prices: 

De eerste 3 (Nat.) en 5 (Jeugd) in het dagklassement ontvangen een beker  the first 3 (seniors) and 5 (youth) in the day 

standings will receive an award. 

10. Huldiging / Pricegiving Ceremony:

   Locatie / Location: Kantine / Canteen 

Tijd / Time: Na de wedstrijd / After the race 

  Plaats / place:  Axel       Goedgekeurd door / approved by KNMV:  

  Datum / Date: 29-06-2021 

  Secretaris / Secretary: Ad Colijn




