AANVULLEND REGLEMENT
NK JUNIOR MOTO RACING 2021
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsport Reglement, het KNMV
Reglement administratief verzuim en rechtspleging, het Junior Moto Racing Reglement, Junior Moto Racing Technisch
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 verstuurd te worden aan de deelnemers en de dienstdoende
officials.

Wedstrijdplaats:

Assen, TT Junior Track

Datum: 25 september 2021

1. TITEL EVENEMENT:
Klassen:

NK JUNIOR MOTO RACING, RACE 5
Junior A (Rookies), Junior B (Rookies), Open Minibike,
KicXstart Yamaha R125 Cup, Open 125cc, Puchshop Cup en Supermoto

Landelijke bond:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING

2. ORGANISATOR:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mail:
Website:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING
Papendallaan 51, 6816 VD te Arnhem
026-3528533
06-82395907
c.hijink@knmv.nl
https://knmv.nl/nk-jmr/

3. NAAM EN BEZOEKADRES VAN HET CIRCUIT/WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Naam circuit:
TT Junior Track Assen
Bezoekadres:
De Haar 9, 9405 TE Assen
Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat: 25 september 2021 van 08:00 uur tot 10:30 uur
(licentiecheck)
Paddock geopend op vrijdag 24 september 2021 vanaf 18:00 uur
Telefoonnummer wedstrijdsecretariaat: 06-82395907 (Cindy Hijink)
4. OFFICIALS (HOOFDEN VAN DIENST)
Wedstrijdleider:
Martin van de Pavert
Juryvoorzitter:
?
Hoofd Technisch Officials: André Boertien
Hoofd Tijdwaarneming:
?
Wedstrijdarts:
François Paris
5. DEELNEMERS
Houders van een KNMV Startlicentie overeenkomstig de bepalingen in het KNMV NK Junior Moto
Racing Reglement.

6. AANTAL TOEGELATEN DEELNEMERS
Training: 24
Race: 22
Indien een deelnemer zich niet heeft gekwalificeerd, niet bij het maximum aantal startgerechtigde
deelnemers zit of uitgesloten wordt van verdere deelname, zal geen restitutie van het inschrijfgeld
plaatshebben.
De rijrichting is bij alle wedstrijden met de klok mee.
De startopstelling is 3 rijders per rij voor alle klassen, de pole positie is links voor alle klassen.
7. INSCHRIJVEN EN INSCHRIJFGELD
Inschrijven is alleen mogelijk via de website van de KNMV en sluit voor dit evenement op 12
september 2021 om 24:00 uur. Door inschrijving voor dit evenement wordt de deelnemer geacht de
reglementen te kennen en te respecteren. Het inschrijfgeld bedraagt € 79,-.
Na 12 september 2021 wordt er een bericht gestuurd inzake de factuur voor het inschrijfgeld.
Betaling van het inschrijfgeld dient uiterlijk 22 september 2021 te zijn gedaan.
8. AANMELDING BIJ AANKOMST OP HET CIRCUIT
Aanmelding bij aankomst op het circuit dient te gebeuren op zaterdag 25 september van 08:00 uur
tot 10:30 uur. De licentie wordt dan gecontroleerd. Er is geen mogelijkheid tot het huren van een
transponder.
9. TECHNISCHE CONTROLE EN KEURING
De technische controle vindt plaats naast de uitgang van de pitstraat vanaf 08:00 uur tot 10:45 uur in
volgorde van het tijdschema welke is bijgevoegd. Na afloop van de kwalificaties en wedstrijden zal
er voor de top-3 standaard een technische controle worden uitgevoerd, overige rijders
steekproefsgewijs.
10. TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN BRIEFING
Zie bijlage, het tijdschema zal tevens worden gepubliceerd op https://knmv.nl/nk-jmr/. Mochten er
wijzigingen plaatsvinden dan zijn deze terug te vinden op de locatie van de inschrijving, zo mogelijk
zullen deze ook worden omgeroepen. De briefing wordt schriftelijk gestuurd naar alle deelnemers.
11. AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT
De kwalificatietrainingen van de klassen Junior B/Junior B Rookies en Open Minibike vinden gelijktijdig
in een gezamenlijke sessie plaats. De klassen Junior A (Rookies), Junior B (Rookies) en Open Minibike
rijden op het kleine circuit. De overige klassen rijden op het grote circuit.
12. PADDOCK
Er is een paddockindeling per klasse gemaakt. Door het grote aantal deelnemers wordt iedereen
gevraagd deze indeling als ook de aanwijzingen strikt op te volgen. Het paddockplan is bijgevoegd.
13. PITSTRAAT
De pitstraat is enkel toegankelijk tijdens de eigen sessies en uitsluitend met de juiste pitlanepas.
Geen toegang voor onbevoegden en kinderen (behalve de deelnemers) jonger dan 16 jaar.

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 licenties.
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. MILIEUBESCHERMING
Het gebruik van een milieumat in het rennerskwartier is verplicht.
Het lozen van olie, brandstof, koelvloeistof e.d. dient plaats te vinden op de daarvoor bestemde
plaatsen. Zie verder artikel 14.11 van het KNMV Motorsport reglement.
16. HULDIGING
De huldigingen vinden plaats een half uur na afloop van de racedag op het podium. De
betreffende deelnemers zijn verplicht hieraan deel te nemen.
Goedgekeurd door de KNMV

Plaats: Arnhem
Datum: 10 september 2021

KNMV Sportafdeling
Postbus 650, 6800 AR Arnhem
e-mail: sport@knmv.nl - website: www.knmv.nl

