AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS
ONK MOTOCROSS LICHTENVOORDE
@ZWARTE CROSS FESTIVAL
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, het 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. In geval van onduidelijkheid bij de interpretatie, of bij
verschil in de teksten, geldt de Nederlandse tekst als bindend. Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement door de organisator verstuurd te worden aan de
deelnemers en de dienstdoende officials.
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 sent to the participants, not later than one week before the date of the event.

1.

Plaats / Place: Lichtenvoorde

Datum / Date: 15, 16 en 17 juli 2022

Klassen / Classes:
Vrijdag / Friday
15-07-2022:
Zaterdag / Saturday 16-07-2022:
Zondag / Sunday
17-07-2022:

50cc Calimero Klasse – ONK 125cc
ONK 500cc – ONK 250cc
ONK Motocross Sidecar & Quad Masters

Int. wedstrijdnummer:
Int. Meeting Number:

For IMN and EMN number see FIM and FIM Europe website

2. Naam organisator / Name Organizer:
Adres / address
: Zelhemseweg 20a
E-mail
: info@feestfabriek.nl

De Feestfabriek Alles komt goed B.V.
Postcode-plaats/Postal Code-place :7255PT Hengelo (GLD)
Website : www.feestfabriekakg.nl / www.zwartecross.nl

3.

Naam van het circuit / name of the circuit: “De Schans”
Lengte / length
: 1.500 m
Adres / address
: Eikendijk 9
Min. Breedte / wide
:6m
Postcode/postal code
: 7137 PM Lievelde/Lichtenvoorde
Een testbaan is aanwezig
: ja-yes
Een plattegrond is bijgevoegd: ja-yes

4.

Routebeschrijving naar het circuit / wedstrijdsecretariaat / Acces:
Route: Zie bijlage in email / See attachment in Email: “Routebeschrijving (NL&ENG)”
Inschrijving online via / Entry online though:
https://knmv.nl/evenement/onk-motocross-sidecar-quad-masters-lichtenvoorde/
Of via de / or through the: Licence2Race-app
Inschrijven dient gedaan te worden voor maandag 11 juli in verband met verwerking van de e-tickets / Entries need
to be made before Monday the 11th of July because of processing the e-tickets.
Openingstijden Secretariaat/Welcome (Backstage Roemaat) voor het aanmelden van een ingeschreven deelnemer en
het verkrijgen van de doorlaat voor het rennerskwartier / Opening hours of the Secretary/Welcome office (Backstage
Roemaat) for entered riders to get their paddock pass:
Iedereen die meekomt moet op het secretariaat zijn/haar E-ticket omruilen voor een Polsbandje om vervolgens het
rennerskwartier en festivalterrein op te komen / Everyone at the Secretary needs an E-ticket to get a bracelet for the
paddock and festival area:
15:00 - 20:00 uur / hours
07:00 – 09:00 & 15:00 – 19:00 uur / hours
07:00 – 09:00 & 15:00 – 19:00 uur / hours
07:00 – 09:00 uur / hours

Donderdag / Thursday:
Vrijdag / Friday:
Zaterdag / Saturday:
Zondag / Sunday:

Houdt rekening met te verwachten drukte, vertrek op tijd – Advies om de dag voor deelname aan de te komen!
Note that there can be queues so make sure you departure on time – Advise is to arrive the day before participation!
Op maandag 18 juli om 12:00 uur moet iedereen het rennerskwartier verlaten hebben!
On Monday the 18th of July at 12:00 hours everyone must have left the paddock.
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Naam wedstrijdsecretaris / secretary of the event

: Rinze Bremmer > r.bremmer@knmv.nl

Openingstijden secretariaat/Welcome office voor e-ticket verwerking / Opening hours Secretary/Welcome Office for etickets handling:
Vrijdag/Friday:
06.30 – 20.00 uur/hours.
Zaterdag/Saturday: 06.30 – 20.00 uur/hours.
Zondag/Sunday:
06.30 – 11.30 uur/hours.
5.

Officials
Wedstrijdleider / Clerk of the Course
Hoofd Technische Dienst / Chief Technical Steward
Hoofd Tijdwaarneming / Chief Timekeeping
Wedstrijdarts / Chief Medical Officer
Milieu official / Environmental steward
Vertegenwoordiger organisator / Representative club

: Patrick te Veldhuis
: Jeroen Soer
: Caser Soeter
: Dr. Vincent Luttikhold
: n.n.b.
: Jarno Oldenijens

Bijeenkomst alle verantwoordelijke officials, organisator en arts / Briefing with the responsible officials,
organizer and doctor: Donderdag / Thursday 14-07-2022 > 20.00 uur
6. Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee
Deelnemers en inschrijfgeld ONK 500cc, ONK 250cc, ONK 125cc en ONK Quad Masters:
Alle bij de KNMV geregistreerde rijders voor de betreffende klasse kunnen inschrijven voor deelname.
Inschrijfgeld: € 40,= (inclusief overnachting en/of stroom en sanitair op het rennerskwartier). Per rijder worden er vijf
bandjes (E-tickets) verstrekt (1 rijder, 1 monteur + 3 evenement bandjes). Er kunnen geen extra pits bandjes worden
bijgekocht.
Rijders die inschrijven en niet deelnemen enkel met als doel kaarten voor het festival te bemachtigen krijgen na afloop
van het evenement een factuur voor 5 festival toegangskaarten en totdat deze betaald is zal de licentie geschorst
worden.
Deelnemers en inschrijfgeld ONK Sidecar Masters:
Alle bij de KNMV geregistreerde rijders voor de betreffende klasse kunnen inschrijven voor deelname.
Inschrijfgeld: € 45,= (inclusief overnachting en/of stroom en sanitair op het rennerskwartier). Per zijspan team worden
er 8 bandjes (E-tickets) verstrekt (rijder, passagier, 2 monteurs + 4 evenement bandjes).
Teams die inschrijven en niet deelnemen enkel met als doel kaarten voor het festival te bemachtigen krijgen na afloop
van het evenement een factuur voor 8 festival toegangskaarten en totdat deze betaald is zullen de licenties geschorst
worden.
Deelnemers en inschrijfgeld 50cc Calimero klasse:
De organisatie heeft er voor gekozen om deze aanstormende talenten gratis te laten deelnemen, deelname mogelijk
met KNMV Basis Sportlicentie of MON (dag) licentie Motocross. Per deelnemer worden er 4 bandjes (E-tickets) verstrekt
(1x rijder 1x monteur en 2 evenement bandjes). Er kunnen geen extra pits bandjes worden bijgekocht.
Rijders die inschrijven en niet deelnemen enkel met als doel kaarten voor het festival te bemachtigen krijgen na afloop
van het evenement een factuur voor 4 festival toegangskaarten en totdat deze betaald is zal de licentie geschorst
worden. Tevens worden de E-tickets gecanceld waardoor ze niet werken.
Participants and entry fee ONK 500cc, ONK 250cc, ONK 125cc and ONK Quad Masters:
All riders that are registered with the KNMV for that particular class.
Entry fee: € 40,= (this includes overnight and/or power and sanitation on the paddock). Each rider gets five bracelets (Etickets - one for the rider, one for the mechanic + 3 event bracelets). There is no possibility to buy an extra bracelet.
Riders who make an entry and will not ride only to obtain festival tickets will get an invoice for 5 festival tickets and their
license will be suspended until the invoice is paid.
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Participants and entry fee ONK Sidecar Masters:
All riders that are registered with the KNMV for that particular class..
Entry fee: € 45,= (this includes overnight and/or power and sanitation on the paddock). Each team gets eight bracelets (Etickets - for the rider, passenger, two mechanics + 4 event bracelets). There is no possibility to buy an extra bracelets.
Teams who make an entry and will not ride only to obtain festival tickets will get an invoice for 8 festival tickets and their
license will be suspended until the invoice is paid.
Participants and entry fee 50cc Calimero class::
The organizer will not charge an entry fee for the talents of the future. Participation possible with a KNMV Basis
Sportlicence or a MON (day) Motocross licence. Each rider gets four bracelets (E-tickets - one for the rider, one for the
mechanic + 2 event bracelets). There is no possibility to buy an extra bracelet.
Riders who make an entry and will not ride only to obtain festival tickets will get an invoice for 5 festival tickets and their
license will be suspended until the invoice is paid.
Per rijder mag er één voertuig op het rennerskwartier. Wanneer men met meer voertuigen wil komen, moet men
VOORAF contact met de KNMV opnemen.
Per rider one vehicle can be parked on the riders paddock. If you wish to park more vehicles on the riders paddock, you
must sent a request to the KNMV (at least one week before the event will take place)!
De deelnemers dienen per service voertuig een goedgekeurde en geschikte brandblusser (type ABC) van minimaal 6 kg.
op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats ter beschikking te hebben.
Each service vehicle of the participants must have a certified fire-extinguisher (type ABC) with a minimum capacity of 6 kg.
to be placed on a reachable place in sight.
In verband met beperkte ruimte achter het starthek dienen de deelnemers die op de tweede startrij staan verplicht de
eerst vrije plek vanaf de binnenzijde te pakken / due to limited space behind the starting gate all riders on the 2nd
startrow are obligated to pick the first available space from the inside..
7. Technische controle en keuring / Technical control and verification
Vanaf 20 minuten voor aanvang van iedere training. From 20 minutes before the start of every practice.
Tijdschema beschikbaar op de KNMV website / Timeschedule available on the KNMV website:
https://knmv.nl/evenement/onk-motocross-lichtenvoorde-2/
8. Prijzenschema's / Price giving schedule
https://knmv.nl/motocross/wedstrijddocumenten-motocross/
10. Divers / Miscellaneous:
Gebruik van pitbikes is strikt verboden / Use of pitbikes is strictly forbidden
Toegang voor een persoon tot het rennerskwartier/festivalterrein alleen mogelijk na het scannen van een geldige Eticket en het verkrijgen van een rennerskwartier/festival bandje / Acces to the paddock/festival areaonly possible after
scanning a valid E-ticket and obtaining a paddock/festival bracelet.
Toegang tot het rennerskwartier met een voertuig enkel mogelijk op vertoon van een ONK doorlaat die enkel te
verkrijgen is op het Secretariaat/Welcome Office / Acces to the paddock with a vehicle only possible with a ONK parking
pass which will be given when a rider will register at the Secretary/Welcome Office.
Op het festival terrein gelden de voorwaarden van het festival, bij overtrading zal hier door de organisatie tegen
worden opgetreden / On the festival terrain the regulations of the organiser are in place, not obeying these regulations
will mean a penalty.
Het is verboden op het circuit zand te ‘spuiten’ richting publiek / It is forbidden to ‘spray’ sand to the public when you are
on the track.
Advies aan monteurs om extra water mee te brengen voor na iedere wedstrijd / Advise to mechanics to bring extra water
for directly after each race.
11. Huldiging en persconferentie / Prize-giving ceremony and press meeting
De top 3 van het evenement van iedere klasse (inclusief 50cc Calimero klasse) op de betreffende dag wordt gehuldigd
op het podium van de Loco Arena om 16.20 uur (locatie Crossbaan). Top 3 verzamelen bij het starthek waarna de top 3
gezamenlijk naar het podium gaat van de Loca Arena. Verzamelen om 16.00 uur, zorg dat je op tijd bent inclusief je
motor/zijspan/quad.
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The top 3 of the event of each class (including the 50cc Calimero class) at each day will be awarded at the podium of the
Loco Arena at 16.20 hours. Top 3 of each class will meet at the starting gate and then go to the Loco Arena together,
meeting at 16.00 hours, make sure you are on time including your motorbike/sidecar/quad.
Uitbetaling start/prijzengelden / Payment of prizes
Plaats / location: Bij de camper op het rennerskwartier naast het publicatiebord / At the camper on the paddock next to
the Paddock information
ONK Sidecar & Quads Masters: Aanvang / time: 17-07-2022 van 17.30 tot 18.00 uur / from 17.30 till 18.00 hours
ONK 500cc & ONK 250cc: Aanvang / time: 16-07-2022 van 17.30 tot 18.00 uur / from 17.30 till 18.00 hours
Plaats / Place:
Datum / Date:
Secretaris / Secretary:
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