BIJZONDER REGLEMENT
BELGIUM MASTERS SUPERMOTO
Zaterdag 7 augustus & zondag 8 augustus 2021
DOMEIN RDMC BILSTAIN
Art. 1 - DEFINITIE.
De RMDC organiseert op 7 augustus en 8 augustus 2021 de Belgium Masters Supermoto op het
‘ Domaine RDMC Bilstain. Deze wedstrijd telt mee voor het Belgisch Kampioenschap Supermoto, het
Nederlands Kampioenschap Supermoto Kampioenschap en de BeNeCup 2020.
Voor deze wedstrijd is het BMB reglement Supermoto 2021, de BMB Sportcode, het BMB Technisch
reglement Supermoto 2021, de BMB Disciplinaire Code en dit bijzonder reglement van toepassing. Alle
gevallen, niet voorzien in deze reglementen zullen behandeld worden volgens de geest en tekst van de
internationale sportcode van de FIM. Door zijn inschrijving, dient de rijder zich te onderwerpen aan deze
reglementen.

Art. 2 - CIRCUIT.
Adres van het circuit: Au Pairon à 4831 Bilstain
De wedstrijd zal doorgaan op een omloop met gemengde ondergrond (asfalt, beton, aarde, gras). De
lengte van het circuit bedraagt +/- 1466 m, met een minimum breedte van 6 m, het verharde gedeelte
beslaat 65 % van de omloop.

Art. 3 - ADMINISTRATIEVE CONTROLE.
De administratieve controle van de documenten, licenties, de uitreiking van toegangsdocumenten zal plaats
vinden in het wedstrijdsecretariaat, benzinestation Crosset,
Bois-les-Dames 11 in 4841 Henri-Chapelle op zaterdag 7 augustus 2021 van 8 u tot 12 u

en van 13 u tot 15 u

Art. 4 - TOEGELATEN RIJDERS :
Elke Europese Open-licentie, uitgegeven door de FMB ( FMWB of Motorsport Vlaanderen ) of Europese /
internationale licentie uitgegeven door een door de FIM erkende federatie en gevalideerd voor het
lopende jaar, wordt geaccepteerd voor deelname aan een Supermoto-evenement.
Licentiehouders van een door de FIM erkende federatie, die niet in het bezit zijn van een geldige jaarlijkse
licentie, zijn verplicht een ‘toelating tot deelname’ voor te leggen, afgegeven door hun nationale federatie.
Deelnemers die niet in het bezit zijn van een geldige jaarlijkse licentie of een 'toelating tot deelname',
kunnen deelnemen met een licentie voor 1-evenement, verplicht aan te vragen via de Magelan-applicatie
http://fmb-bmb.magelan.be , De prijs van deze licentie bedraagt € 55 en wordt verhoogd met € 10 voor
rijders, woonachtig in het buitenland (repatriëringsverzekering).
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Een licentie 1-evenement kan uitzonderlijk afgeleverd worden op het wedstrijdsecretariaat, de prijs
bedraagt 70 euro en wordt verhoogd met € 10 voor rijders, woonachtig in het buitenland
(repatriëringsverzekering).
Deze deelnemers moeten ook hun lidmaatschapskaart aan een FMWB of Motorsport Vlaanderen-club
voorleggen!
Minderjarigen
Geen enkele licentie 1-evenement zal ter plaatse afgeleverd worden aan minderjarige rijders, die niet in
het bezit zijn van een ‘ ouderlijke toestemming ‘ , waarvan de handtekeningen van de ouders of de
wettelijke voogden gelegaliseerd zijn door de gemeentelijke autoriteiten van hun woonplaats. Dit document
kan gedownload worden via de applicatie Mon FMB-BMB ( http://fmb-bmb.magelan.be )
Een minderjarige rijder, resident in het buitenland, kan geen licentie 1-evenement aanvragen.

Art. 5 - TOELATINGSVOORWAARDEN.
Licentiehouders en niet-licentiehouders dienen zich verplicht aan te melden via de site
www.fmb-bmb.be
De aanmeldingen worden afgesloten op woensdag 4 augustus 2021 om 23.59 uur.
De organisator behoudt zich het recht voor om de rijder te weigeren wanneer die zich niet binnen de
tijdslimiet heeft ingeschreven.
Voor meer informatie, contacteer het clubsecretariaat RDMC
Ets Crosset, Bois-les-Dames 11 à 4841 Henri-Chapelle
Tél : 0032 87 44 61 36 - Fax : 0032 87 44 56 01
E-mail : dcgasgas@skynet.be
INSCHRIJFGELD ( vrije trainingen inbegrepen )
Nationaal, Euro-nationaal en Prestige : € 120
Debutanten, seniors, originals en quads : € 100
Mini-motards : € 60
Dit bedrag dient uiterlijk op 4 augustus 2021 om 23:59 te worden gestort op de rekening van Royal Dison
Motor Club, Au Pairon 67 à 4831 Bilstain , n° compte IBAN BE34 3480 8282 1290 – BIC BBRUBEBB met
vermelding van de naam en rijnummer ! Hou rekening met een betaaltermijn van minimum 3 dagen !
Art. 6 – TOEGELATEN MOTOREN Zie technisch reglement BMB-FMB supermoto www.fmb-bmb.be
Art. 7 - TECHNISCHE CONTROLE
Motorfietsen en quads kunnen één uur voor de geplande eerste vrije training / chrono van de eigen
categorie bij de technische controle worden aangeboden (zie timing)

Art. 8 - GELUIDSMETING.
Een geluidsmeting kan worden uitgevoerd volgens de regels van het technische reglement Supermoto 2020.
Het maximale geluidsniveau in het Belgisch Supermoto Kampioenschap is 112 dB / A (2 m max)
Op de dag van het evenement kan op elk moment een geluidstest worden uitgevoerd.
3 motorfietsen / quads worden gecontroleerd (door lottrekking of beslissing van de wedstrijdleider)
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Art. 9 - TRANSPONDER.
De tijdwaarneming wordt uitgevoerd met behulp van een elektronisch systeem, gebaseerd op het gebruik
van een transponder. Het is de verantwoordelijkheid van de piloot om in het bezit te zijn van een
transponder in perfecte staat. Een transponder kan ter plaatse gehuurd worden voor 20 euro en een
waarborg van 50 euro. Deze waarborg wordt enkel terugbetaald, indien de transponder teruggebracht
wordt naar de tijdwaarneming, maximaal een ½ uur na het beëindigen van de laatste wedstrijd.

Art. 10 - VERZEKERING.
De RDMC heeft een verzekering afgesloten die de wettelijke aansprakelijkheid van de organisator en
rijders dekt in geval van een ongeval tijdens het event. Deze verzekering omvat een garantie in
overeenstemming met de geldende wetgeving in België. Voor elk incident dient een uitvoerig verslag
opgemaakt te worden en, in geval van lichamelijke schade, vergezeld te zijn van een medisch verslag
van de dienstdoende arts.

Art. 9 - RENNERSPARK.
Het rennerspark is toegankelijk op vrijdag 6 augustus 2021 vanaf 17 uur.
Elke niet-standaard installatie van een VIP-tent of andere moet ten minste drie weken voor het evenement
schriftelijk worden aangevraagd bij de organisator.
De deelnemers worden verzocht hun plek schoon te houden en geen afval, vuilniszakken of gebruikte
banden te laten rondslingeren.
Het gebruik van een milieumat is verplicht en moet voor elke mechanische ingreep onder de motorfiets
worden geplaatst. Elke overtreding van deze regel is strafbaar.
Per stand is een ABC-brandblusser, minimaal 6 kg en klaar voor gebruik, verplicht (verantwoordelijkheid van
de piloot). Elke overtreding van deze regel is strafbaar
Alle verkeer in de paddocks gebeurt met gematigde snelheid. Kinderen mogen niet op gemotoriseerde
voertuigen in de paddocks circuleren.
Honden moeten aan de lijn worden gehouden.
Overmatig geluid is verboden na 23 uur.
Elke rijder, zijn gevolg, of zijn supporters die een overtreding zullen begaan, wordt onmiddellijk uitgesloten.

Art 12 - WIJZIGING VAN REGLEMENT.
De organisator kan te allen tijde, in overleg met de Koersdirecteur, wijzigingen aan dit reglement en
uurrooster aanbrengen, welke hij nuttig acht voor het goede verloop van de race. De deelnemers worden
hiervan tijdig op de hoogte gebracht door een affiche aan de ingang van het gesloten park.

Art. 13 - KLACHTEN.
Enkel klachten met betrekking tot de Supermoto-reglementen 2020 en dit bijzonder reglement worden
aanvaard. Elke klacht moet schriftelijk aan de koersdirecteur worden overhandigd binnen de 30 minuten na
de affichage van de uitslagen en vergezeld van een borgsom van 115 EUR

Art. 14 - PRIJZENGELD
Het barema ‘ Superfinale ‘ is van toepassing !
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Art. 15 - PODIUM.
Een podium zal georganiseerd worden een ½ uur na het einde van de Superfinale

Art. 16 - OFFICIALS
Wedstrijdleider : Peter Honof
Afgevaardigde FKPK : Karl Schweininger
Verantwoordelijke Technische controle: Jean-François Thyrion
Organisatiecommissaris: Danny Crosset
Tijdswaarneming: Danny Nijs
Administratief verantwoordelijke: Anne Holemans
Coördinator Supermoto & afgevaardigde milieu : Leslie Beys

Art. 17 - TIJDSCHEMA.
De definitieve timing van het evenement zal bekend gemaakt worden na het afsluiten van de aanmeldingen
!

Gelezen en goedgekeurd op :

Naam: Peter Honof
Functie: Wedstrijdleider
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