EK Mini Road Racing Assen, 5-7 AUGUSTUS 2022
AANVULLEND REGLEMENT

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

1. ORGANISATOR
Motorclub Assen en Omstreken
Ebbenhout 10, 9408 DT ASSEN
telefoon (0592) 858 167
e-mail mdegries@mcassen.nl
website www.mcassen.nl

1. ORGANISER
Motorclub Assen en Omstreken
Ebbenhout 10, NL-9408 DT ASSEN, The Netherlands
telephone +31 592 858 167
email mdegries@mcassen.nl
website www.mcassen.nl

2. CIRCUIT
TT Junior Track Assen
Mini Moto (835 m), Ohvale/NSF 100 (1.065 m)
minimum breedte 6 m
de rijrichting is bij alle wedstrijden met de klok mee
startopstelling: 3 rijders per rij voor alle klassen
pole positie is links voor alle klassen
De Haar 9, 9405 TE ASSEN
Riders Info: telefoon 06-21692669 (alleen tijdens het evenement)

2. CIRCUIT
TT Junior Track Assen
Mini Moto (835 m), Ohvale/NSF 100 (1,065 m)
minimum width 6 m
all races will be run clockwise
start grid: 3 riders per row for all classes
pole position is left for all classes
De Haar 9, NL-9405 TE ASSEN, The Netherlands
Riders Info: telephone +31 6-21692669 (only during event)

3. KLASSEN EN INSCHRIJVING

Junior A vanaf 8 jaar

Junior B vanaf 9 jaar

Junior C vanaf 10 jaar

Open 50 vanaf 11 jaar

Ohvale 110 vanaf 10 jaar

Ohvale 160 vanaf 11 jaar

Ohvale 190 vanaf 11 jaar

NSF 100 vanaf 10 jaar

3. CLASSES AND ENTRIES

Junior A from 8 years old

Junior B from 9 years old

Junior C from 10 years old

Open 50 from 11 years old

Ohvale 110 from 10 years old

Ohvale 160 from 11 years old

Ohvale 190 from 11 years old

NSF 100 from 10 years old

IMN 127/01

IMN 127/01

Deelname is alleen mogelijk nadat de verklaring betreffende
uitsluiting en aansprakelijkheid is ondertekend.

Participating is only allowed after signing the declaration on
exclusion and liability.

4. VAN TOEPASSING ZIJNDE REGLEMENTEN
Deze wegraces worden georganiseerd door Motorclub Assen en
Omstreken overeenkomstig de bepalingen:

FIM Sporting Code

FIM Europe RR06 Sporting Rules for Mini Road Racing
European Championship

FIM Europe RR06 Technical Rules for Mini Road Racing
European Championship

dit Aanvullend Reglement

4. APPLICABLE REGULATIONS
This event is organised by Motorclub Assen en Omstreken
according to the following regulations:

FIM Sporting Code

FIM Europe RR06 Sporting Rules for Mini Road Racing
European Championship

FIM Europe RR06 Technical Rules for Mini Road Racing
European Championship

these Supplementary Regulations

Door inschrijving voor dit evenement wordt de deelnemer geacht
de reglementen te kennen en te respecteren.

By registering the rider is deemed to know and respect these
regulations.

5. 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.

5. NUMBER ALLOWED PARTICIPANTS
Practice: 24
Race: 22
No refund of the entry fee will be made if a rider is not qualified, is
not part of the maximum number of participants allowed to start or
is excluded from further participation.

6. INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD
6. ENTRIES AND ENTRY FEE
Inschrijving is alleen mogelijk via het FIM Europe inschrijfformulier en Applications for entry must be made on the official entry form and
moet gestuurd worden naar sport@knmv.nl.
to be sent to sport@knmv.nl.
Inschrijvingen moeten door de FMN goedgekeurd worden en
uiterlijk op maandag 18 juli 2022 middernacht ingediend zijn. Na
deze datum kunnen inschrijvingen geweigerd worden. Uiterlijk 72
uur na de deadline van inschrijving krijgt de rijder bericht of
deelname goedgekeurd of afgewezen is.

Applications must be approved by the rider's FMN and must reach
the organiser before 18.07.2022 midnight. Applications after this
date can be refused. The organiser will select the applications and
advice riders within 72 hours after the closing date of entries
whether their applications have been accepted or rejected.

Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige jaar- of
one-event FIM Europe Promotional licentie en toestemming van
hun FMN.

Riders must be in possession of a valid Year or One-Event FIM
Europe Promotional license and an approval of their FMN.

Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 250,00 inclusief BTW per klasse
en dient overgemaakt te worden naar:
Motorclub Assen e.o.
Steendijk 235
9404 AD Assen
Nederland

The entry fee for this EC Mini Road Racing is € 250.00 (VAT
included) per rider and per class.
The amount for the paddock facilities incl. electricity, water (with
toilets/showers) and waste (no tyres or oil) is included.
All entry fees must be paid via bank transfer within the registration
date including name and class at the following:
Motorclub Assen e.o.
Steendijk 235
9404 AD Assen, The Netherlands:
Name and address bank : Rabobank, Croeselaan 18,
3521 CB Utrecht
IBAN
: NL87RABO0347218040
BIC
: RABONL2U

Bank info

Naam en adres bank: Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
IBAN
: NL87RABO0347218040
BIC
: RABONL2U

7. OFFICIALS
FIM Europe Juryvoorzitter
Wedstrijdleider
Assistent Wedstrijdleider
Bondsgedelegeerde
(KNMV)
Hoofd Technische Keuring
Hoofd Tijdwaarneming
Jury Secretaresse
Wedstrijdarts
Milieu official

Jesper HOLM (DMU)
Martin van de PAVERT (KNMV)
Ryanne WIT (KNMV)
Annemieke TJADEN-VLIEGER
Marcus WEDMAN (KNMV)
volgt (KNMV)
volgt
volgt
volgt

7. OFFICIALS
FIM Europe Jury President
Clerk of the Course
Ass. Clerk of the Course
FMNR delegate
(KNMV)
Chief Scrutineering
Chief Timekeeping
Secretary of the Meeting
Chief Medical Official
Environmental Official

Jesper HOLM (DMU)
Martin van de PAVERT (KNMV)
Ryanne WIT (KNMV)
Annemieke TJADEN-VLIEGER
Marcus WEDMAN (KNMV)
tba (KNMV)
tba
tba
tba

8. TIJDSCHEMA, DOCUMENTENCONTROLE, KEURING,
BRIEFING
Het tijdschema wordt gepubliceerd op de website
(http://www.mcassen.nl). Bij de documentencontrole op het
wedstrijdsecretariaat ontvangt elke inschrijver het actuele
tijdschema.
Let op: tijdens het evenement kan het tijdschema gewijzigd worden!

8. TIME SCHEDULE, CHECKING DOCUMENTS, SCRUTINEERING,
BRIEFING
The time schedule will be published on the website
(http://www.mcassen.nl). The rider will receive the latest version at
the secretariat.
Please be aware the time schedule can be amended during the
event.

Toegang tot de paddock is vanaf donderdag 4 augustus om 16.00
uur tot uiterlijk 20.00 uur en vrijdag 5 augustus vanaf 07.00 uur.
Het aantal toegangskaarten bedraagt per inschrijver: drie (3) voor
de pitstraat, één (1) voor het paddock en één (1) autodoorlaat voor
een truck (of camper/bestelwagen in combinatie met een caravan).
Er zijn geen pitboxen beschikbaar. Elektra is beperkt beschikbaar.
De organisator behoudt het recht de locatie van de deelnemer te
bepalen.

Admission to the paddock is allowed from Thursday 4th August at
16.00 until 20.00 hrs and on Friday 5th August from 07.00 hrs.
Each entrant will receive three (3) passes for the pit lane, one (1) for
the paddock and one (1) car pass for a truck (or motorhome or van
with a caravan) in the paddock.
For this event no pit garages are available. Power supply is limited
available. The organiser reserves the right to determine the location
of the participant.

Documentencontrole en het afhalen van toelaten vindt plaats op
het wedstrijdsecretariaat. De openingstijden zijn:
donderdag 4 augustus 2022
16.00 – 20.00 uur
vrijdag 5 augustus 2022
07.00 – 18.30 uur

Checking of documents and collection of credentials is at the
secretary. Hours of operation are:
Thursday 4th August 2022
16.00 – 20.00 hrs
Friday 5th August 2022
07.00 – 18.30 hrs

Keuring is op:
vrijdag 5 augustus 16.00 – 20.00 uur in de pitstraat
Verplichte rijders briefing vindt plaats op het wedstrijdsecretariaat
op vrijdag 5 augustus om 18.00 uur.

Scrutineering is on:
Friday 5th August 16.00 – 20.00 hrs in pitlane
Compulsory riders briefing is at the secretariat on: Friday 5th August
at 18.00 hrs.

9. PUBLICATIES EN UITSLAGEN
Mededelingen, tijdschema en uitslagen worden uitgehangen bij het
wedstrijdsecretariaat.

9. PUBLICATION OF BULLETINS AND RESULTS
Bulletins, time schedule and results will be published at the bulletin
board at the secretariat.

10. TRANSPONDERS
Transponders worden gratis ter beschikking gesteld en moeten
binnen 30 minuten na de race weer ingeleverd worden bij het
wedstrijdsecretariaat.

10. TRANSPONDERS
There is no transponder rental fee; transponder have to be handed
in again within 30 minutes after the race at the secretariat.

11. PITSTRAAT
De pitstraat is enkel toegankelijk tijdens de eigen sessies en
uitsluitend met de juiste toegangskaart. Geen toegang voor
onbevoegden en kinderen (behalve de deelnemers) jonger dan 16
jaar.
Maximum snelheid in pitstraat is 15 km/h.

11. PIT LANE
The pit lane is only accessible with the correct pass during the
practices and race of the respective class. Unauthorised persons and
children under 16 years are not allowed inside the pit lane.

12. HUISREGELS
De deelnemer en zijn teamleden worden geacht het Huishoudelijk
Reglement TT Circuit Assen te kennen en te respecteren. Een kopie
is verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.
Huisdieren worden niet toegelaten tot de paddock.
Banden mogen niet achtergelaten worden op de paddock op straffe
van € 50,00 boete per band. Het rijden op een wedstrijdmotor is
enkel toegestaan op de baan en in de pitstraat.
Het is nimmer toegestaan op een wedstrijdmotor in de paddock te
rijden en buiten de trainingen en race met motorvoertuigen het
circuit te berijden, op straffe van € 100,00 per overtreding.
Deze boetes worden opgelegd door de organisator. Eventueel kan
de organisator de overtreding van de deelnemer en/of zijn
teamleden voorleggen aan de jury.

12. HOUSE RULES
The rider and his team members are deemed to know and respect
the House Rules of TT Circuit Assen. A copy is on request available
at the secretary.
Pets are not allowed in the paddock.
Used tyres may not be left behind in the paddock (€ 50.00 fine per
tyre).
Riding a racing bike is only allowed on track and in pit lane.
It is never allowed to ride on racing bikes in the paddock or on
track outside of the scheduled practices and race (€ 100.00 fine per
violation). These penalties will be imposed by the organiser. If
necessary the organiser may inform the Jury about the violation for
further measures.

13. TOEGANG TOT HET CIRCUIT EN PITSTRAAT
Alle deelnemers dienen trainingen en de verkenningsronde
voorafgaand aan de race vanuit de vooropstellingszone te
beginnen. De vooropstellingszone bevindt zich aan het het einde
van de pitstraat. Na afloop van de training of race moeten alle
deelnemers na de finish het circuit verlaten bij bocht 2.

13. ACCESS TO THE CIRCUIT AND PIT LANE
All riders need to assemble for the start of the practices and
sighting lap to the start of the race in the assembly area. The
assembly area is next to the end of the pitlane.
At the end of practices and race all riders leave the track at corner 2.

14. PRIJSUITREIKING
Na afloop van de races worden op het huldigingspodium medailles
uitgereikt aan de eerste drie (overall) geklasseerde deelnemers.

14. PRIZE GIVING CEREMONY
After the finish of the races medals will be presented on the prize
giving podium to the overall 3 winners.

15. PROTESTEN
Protesten moeten ingediend worden bij de wedstrijdleider volgens
FIM Europe richtlijnen. De kosten voor een protest zijn € 350,00
(volgens de FIM Europe Disciplinary and Arbitration Code). De
kosten voor het indienen van een verzet tegen een jurybeslissing is
€ 650,00 volgens de FIM Europe Disciplinary and Arbitration Code.

15. PROTESTS
Every protest must be presented to the CoC according to the rules
of FIM Europe. The protest fee is € 350.00 (according the FIM
Europe Disciplinary and Arbitration Code). The fee for an appeal
against a Jury decision see FIM Europe Disciplinary and Arbitration
Code is € 650.00.

16. BRANDSTOF
Er wordt geen brandstof beschikbaar gesteld door de organisator in
de paddock. Voor specificaties wordt verwezen naar FIM Europe
RRC fuel regulation RR 01.20.

16. FUEL
There will be no fuel supplied by the organiser in the paddock.
Specification see FIM Europe RRC fuel regulation RR 01.20.

Maximum speed in pit lane is 15 km/h.

17. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
Afgezien van de vereisten van de FIM Europe Sporting Code, doen
rijders en passagiers door deel te nemen, afstand van alle rechten
van beroep tegen de organisator en/of zijn vertegenwoordigers
voor een rechtbank of een andere manier die niet voorzien is door
de FIM Europe Sporting Code voor enige schadevergoeding
waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van
alle handelingen of nalatigheden van de organisator, zijn
functionarissen, vertegenwoordigers bij de toepassing van dit
reglement of die hebben bijgedragen aan of voortvloeien uit hun
acties.

17. RENUNCIATION OF ANY RECOURSE AGAINST SPORTING
AUTHORITIES
Apart from the requirements of the FIM Europe Sporting Code,
riders and passengers by participating, renounce all rights of appeal
against the organizer, his representatives or gents by arbitration or
before a tribunal or any other manner not foreseen by the FIM
Europe Sporting Code for any damages for which they could be
liable in Consequence of all acts or omissions on the part of the
organizer, his officials, Representatives or agents in the application
of these regulations or contributed to or Arising out of their actions.
In case of any differences in interpretation or translation of the
English Supplementary Regulations in comparison to the Dutch
version (Aanvullend Reglement), the English version will prevail.
Approved by FIM Europe 03.06.2022:

Ing. Martin Hejduk
FIM EUROPE RRC

Approved by KNMV 03.06.2022

EUROPEAN CHAMPIONSHIP MINI ROAD RACING 2022
DRAWING OF THE CIRCUIT
TT JUNIOR TRACK ASSEN – 1,065 M. OHVALE – NSF 100

TT JUNIOR TRACK ASSEN – 835 M. MINI MOTO

