
AANVULLEND REGLEMENT
STRANDCROSS LEMMER

MOTORRIJDERS
VERENIGING

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.

Wedstrijdplaats: Lemmer

1. Klassen:

Datum: 08-10-2022

85cc / 125cc / 250cc/ 500cc/ Hobby-klasse

MOTORRIJDERS VERENIGING
KONINKLIJKE NEDERLANDSE

2. Naam organisator: Stichting Strandcross Lemmer
Adres : Dewurdze 53
E-mail : info@strandcrosslemmer.nl

www. strandcrosslemmer. nI

Postcode/plaats: 8561 JE Balk
Website:

3. Naam van het circuit:
Lengte
Breedte

maximaal 2000 m
Postcode: 8531 PA

Woonplaats: Lemmer

Een testbaan is aanwezig: nee Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd: ja

Overnachting is mogelijk: ja en hier zijn geen kosten aan verbonden.

4. Routebeschrijving naar het circuit / wedstrijdsecretariaat: zie website.

Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat: zie website

TeL.nr.:
Naam wedstrijdsecretaris

5. Officials
Wedstrijdleider / Clerk of the Course
Hoofd Technische Dienst / Chief Technical Steward
Hoofd Tijdwaarneming / Chief Timekeeping
Wedstrijdarts / Chief Medical Officer
Vertegenwoordiger organisator / Representative club

Marcel van Linde
Gerrit Norder

Folkert van der Meer
Gieneke Jeurink
Johan Paques

Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 07.00 uur

6. Deelnemers/Inschrijfgeld
Inschrijving en deelnemers via organisator.

Transponders
Deelnemers moeten gebruik maken van een transponder (type MYLAPS MX Rechargeable Power Transponder),
overeenkomstig artikel 7.02 in het KNMV Motocross Reglement.

7. Technische controle en keuring
Voor iedere klasse geldt vanaf 07.30 tot 09.00 uur.

Geluidsmeting
Volgens de bepalingen van het KNMV geluid reglement Noppensport.

Technische eindcontrole (Art. 140.1 KNMV Motorsport Reglement).
Elke motor welke deelgenomen heeft aan een wedstrijd kan in opdracht van de wedstrijdleider op technische
gronden gecontroleerd worden. De hierbij geconstateerde overtreding van de technische reglementen of
weigering hieraan mee te werken zal diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg hebben.

De aangewezen motor(en) dienen direct na de finish op aanwijzing van de KNMV officials in de daarvoor
bestemde ruimte geplaatst te worden.

8. Trainingen en wedstrijden
Tijdschema volgens bepaling KNMV en organisator. Zie website www.strandcrosslemmer.nl

9. Startopstelling

minimaal8 m
Adres : Industrieweg 2
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Oprijden voor training op volgorde van binnenkomst, startopsteLling eerste 60 rijders volgens tijdtraining,
rijders 61 en volgend op volgorde van binnenkomst.

10. Protesten
Protesten moeten worden ingediend overeenkomstig de bepalingen in Art. 31 en voLgende van het KNMV
Tuchtreglement.

12. Prijzenschemas
Te bepalen door de organisator.

13. 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 startlicenties.

De WA verzekering waarmee ongeLukken tijdens trainingen en wedstrijden gedekt zijn bedraagt
€1.250.000,--.
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkeLe aansprakeLijkheid voor schade aan motoren,
toebehoren en onderdeLen, voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.

14. Milieu
Indien de organisator voorzien heeft in een afspuitinrichting, zijn alLe deelnemers verplicht om hiervan
gebruik te maken. Het afspuiten van motoren is niet toegestaan in het rennerskwartier.
Het Lozen van olie, brandstof, koeLvLoeistof e.d. dient pLaats te vinden op de daarvoor bestemde pLaatsen.
Het gebruik van milieumatten in het rennerskwartier is verplicht.

15. Rijden in het rennerskwartier
Het is niet toegestaan om zich met scooters, minimotoren of andere gemotoriseerde vervoermiddelen te
bewegen in het rennerskwartier of op de toegangswegen naar en rond het circuit. Overtreding hiervan kan
bestraft worden met een geldboete en/of een andere discipLinaire maatregel.

16. Huldiging

Plaats: Beachclub Lemmer Aanvang: zsm na afloop wedstrijden.

Plaats: Lemmer Datum: 5-9-2022 Goedgekeurd door de KNMV

Naam/handtekening
secretaris organisatie:

Johan Paques
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