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20 OVERTREDINGEN EN STRAFFEN 
Art.: Overtreding:        Straf:        
2 Niet voldoen aan het technische reglement  Uitsluiting van deelname training/manche 
3.05 Met voertuig het circuit betreden buiten   Uitsluiting van deelname training/manche 

officiële rijtijden 
3.05 Onbehoorlijk gedrag (verbaal en/of fysiek)  Juryzaak 
3.05 Negeren gele vlag      Diskwalificatie training/manche 
7 Maken van een proef/groep start - onnodig   Teruggezet naar laatste plek training 
 stil staan tijdens training      Bij DMoMX laatste kwalificatie plek 
7.02 Deelname aan training met andere machine  Vervallen van snelste ronde in training 
 dan die op rijders naam/nummer is gekeurd 
7.03 Stilstaan binnen 20 meter van transponderlus  3 plekken terug in de uitslag 
7.04 Rijnummer niet corresponderend met machine 3 plekken terug in de uitslag 
8.01 Veranderen van startplek na oprijden of   Uitsluiting van deelname training/manche 
 terug gaan opstelruimte  
8.01 Hulp bij mechanisch falen bij start op een   Uitsluiting van deelname training/manche 
 andere plek dan het achter het starthek 
8.01 Binnenkomen in de opstelruimte nadat de   Als laatste oprijden voor de start training/ 
 startprocedure is begonnen     manche 
8.01 Urineren in (de buurt van) de opstelruimte   Diskwalificatie training/manche 
8.01 Voorkruipen bij de startopstelling    Als laatste oprijden voor de start 
           training/manche 
8.01 Spoor trappen voor het starthek    3 plekken terug in de uitslag   
8.02 Wisselen van machine na een valse start  Diskwalificatie training/manche 
9.03 Wisselen van passagier na de inschrijving  Uitsluiting van deelname training/manche 
9.06 Niet toegestane hulp van buitenaf    Diskwalificatie training/manche 
9.06 Radiocommunicatie tussen rijder en helper  3 plekken terug in de uitslag  
           training/manche 
9.06 Het afsnijden van de baan waarbij er voordeel Diskwalificatie training/manche 
 wordt behaald 
9.06 Het verlaten van het circuit tijdens een manche Vervolg deelname manche vervalt 
9.07 Rijden in het rennerskwartier     Geldboete van € 100,- 
9.07 Geen gebruik maken van een milieumat  Geldboete van € 100,- 
9.09 Aangeven van een helper buiten de aangeef- 3 plekken terug in de uitslag  
 ruimte         training/manche 
9.09 Onreglementair tanken in de aangeefruimte  5 plekken terug in de uitslag 
11.02 Wisselen van machine na sighting lap   Diskwalificatie training/manche 
11.02 Niet toegestane assistentie na sighting lap  Diskwalificatie training/manche 
11.02 Verlaten opstelruimte of sleutelen    Diskwalificatie training/manche 
11.02 Brandstof bijvullen na sighting lap    5 plekken terug in de uitslag 
11.02 Het maken van een proefstart tijdens de sighting Als laatste oprijden voor de start 
 lap         training/manche  
29 (T) Gebruik van tear-offs      5 plekken terug in de uitslag  
           manche / achteraan bij training 
 
 
 
 
 
 



 

  

KNMV MOTOCROSS REGLEMENT 

20 OFFENCES & PENALTIES 
 
Art.: Offence:        Penalty:       
2 Not complying to technical regulations   Exclusion from practice or race 
3.05 With vehicle entering the track outside of official  Exclusion from practice or race 
 riding time  
3.05 Improper behaviour verbaly or physical   Jury case 
3.05 Disrespecting yellow flag     Disqualification for practice or race 
7 Making a pre/ groupstart or unnecessarily   Put back into last place in practice 
 standing sstill on the track during practice  
7.02 Participating in (time)practice with another bike  Loss of the fastest lap 
 then registrated to the riders name  
7.03 Standing still within 20 mtr of transponderloop  3 places back in the results 
7.04 Assigned ridingnumber not corresponding with  3 places back in the results 
 the bike   
8.01 Changing startposition after driving up or going  Exclusion from practice or race 
 back to closed parc  
8.01 Help with mechanical failure during the start not  Exclusion from practice or race 
 behind the starting gate  
8.01 Entering closed parc after starting procedure has Driving up last to the starting area 
 started  
8.01 Urinating  in closed parc or the area around not Disqualification for practice or race 
 using the facilities  
8.01 Cutting in line during the starting order   Driving up last to the starting area 
8.01 Preparing the track in front of the starting gate 3 places back in the results 
8.02 Changing bikes after a false start    Disqualification for practice or race 
9.03 Changing passenger after start practice  Exclusion from practice or race 
9.06 Outside assistance       Disqualification for practice or race 
9.06 Radio communication between rider and helper 3 places back in the results 
9.06 Cutting the course and gaining an advantage Disqualification for practice or race 
9.06 Leaving the track during the race    Continuation race lapses 
9.07 Riding the bike in the paddock    Fine of €100,- 
9.07 Not using a environmental mat    Fine of €100,- 
9.09 Using pitbords outside the pitlane    5 places back in the results 
11.02 Changing bikes after the sightinglap   Disqualification for practice or race 
11.02 Unallowed assitence after the sightinglap  Disqualification for practice or race 
11.02 Leaving Waiting Zone or working on bike  Disqualification for practice or race 
11.02 Fueling after the sighting lap     5 places back in the results 
11.02 Making a pre-start during the sightinglap  Driving up last to the starting area  
29 Using tear-off's on goggles     5 places back in the results or last place in 
           timepractice 


