AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS
ONK SIDECAR & QUAD MASTERS 2018
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 tijdig voor het evenement door de organisator en KNMV gepubliceerd te worden op haar
website.
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 published on the organisers and KNMV website on time.

Plaats / Place: Rhenen

Datum / Date: 07-07-2018

1. Klassen / Classes:
Bijklasse:

ONK Sidecar & ONK Quad Masters
NK Quads, Cup 500cc

Int. wedstrijdnummer:
Int. meeting number:
Federatie:
FMN:

www.fim.ch & www.fim-europe.com
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

2. Naam van de organisator / Promoter: St. MACRO MOTORSPORT RHENEN
Adres / address:
Oude Veensegrindweg naast 55
Postcode – plaats/postal code – place:
3911 TA Rhenen
Tel.nr / phone number: 0318 552679
Fax.nr / fax number:
Email: info@macro-rhenen.nl
Website: www.macro-rhenen.nl
3. Naam van het circuit / Name of the circuit:
Lengte / length: meter 1800
Breedte /width: meter 8
Een testbaan is aanwezig / a testtrack will be provided: ja/yes
Een plattegrond van het circuit is toegevoegd / a circuit drawing is attached: ja/yes nee/no
4. Routebeschrijving / Acces secretary
Adres / address :
A 15 afslag 35 Rhenen / A 12 afslag 23 a Veenendaal-Rhenen
Postcode / postal code: Inductorstraat 9 3903 KA Veenendaal
Woonplaats / place :
Veenendaal
Een routebeschrijving is bijgevoegd/Travel directions are attached to these regulations
Overnachten is toegestaan / Overnight is possible: ja-yes nee/no kosten/costs: €
Openingstijden / opening hours:
Zaterdag / Saterday: 7.00 uur tot 8.30 uur
Tel.nr / phone number: 0610939492
5. Officials:
Wedstrijdleider / Clerk of the course
Juryvoorzitter/Coordinator / Jury president
Hoofd technische dienst / Chief technical steward
Hoofd tijdwaarneming / Chief timekeeping
Wedstrijdarts / Chief medical officer
Vertegenwoordiger club / Representative club

:
:
:
:
:
:

Peter de Kam
Patrick te Veldhuis
Rein Hannema
Heidi Wagenaar-Visscher
Dr. Rembert Weijers
Wulf Baars

Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 60 min. voor aanvang training en
45 minuten na afloop laatste manche.
Briefing with the responsible officials, organizer and doctor: 60 min. before training and 45
minutes after the end of the last race.
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6. Deelnemers – Inschrijfgeld / Participants – Entry fee
Deelnemen kunnen KNMV licentiehouders overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motocross
Reglement plus, op uitnodiging, buitenlandse Internationale licentiehouders met toestemming
van hun landelijke bond. Riders with a KNMV license and foreign riders invited by the KNMV
and/or the organizer with an International FIM license and a Starting Permission of the FMN.
Inschrijftijden vermeld in het Tijdschema / Times for entering are mentioned in the Timetable.
Inschrijfgeld deelnemers:
Zijspannen: € 30,- per team / Quads: € 25,- Bijklasse: € 25,- Solo/Quads / € 30,- zijspan
Er kunnen bij de inschrijving door een team of rijder maximaal 2 monteursbandjes extra
bijgekocht worden a € 25,- per stuk. Teams or riders can buy a maximum of 2 mechanic tickets
for € 25,- each.
Alleen rijders in een eventueel toegevoegde bijklasse kunnen maximaal twee toegangsbewijzen
tegen gereduceerd tarief kopen (tarief € 6,= per toegangsbewijs), tegelijkertijd met zijn/haar
inschrijving op het wedstrijdsecretariaat.
Entry fee:
Sidecars: € 30,- per team / Quads: € 25,Entries, approved by the FMN of the participants, must be sent to the:
KNMV
P.O. Box 650, NL - 6800 AR ARNHEM
fax +31- 26-3528522 / e-mail: sport@knmv.nl
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.
8. Tijdschema Trainingen & wedstrijden / Time schedule practice and races:
Zie tijdschema op: / See timetable on:
https://knmv.nl/evenement/onk-motocross-sidecar-quad-masters-rhenen/
9. Prijzengeld / Price money:
Prijzenschema per manche / price money per race:
https://knmv.nl/2018/april/prijzengeld-en-bonusschema-onk-zijspan-en-onk-quad-motocross2018/
Prijzen bijklasse: 3 bekers per klasse.
10. Huldiging en persconferentie / Price giving ceremony and press meeting:
Zo snel mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd worden de eerste drie rijders/teams uit het
dagklassement in iedere klasse gehuldigd. De betreffende deelnemers zijn verplicht hieraan
deel te nemen. Rijders die uitgenodigd worden voor een persconferentie na afloop van de
wedstrijd dienen daarbij aanwezig te zijn.
The first three riders/teams from the final standings must take part in the price giving
ceremony which will take place as soon as possible after the last race. Riders invited at the
discretion of the organizer must attend the press meeting after the races.
Uitbetaling prijzengeld / payment price money:
Plaats / Location:
Tijd / Time: zsm na afloop laatste
manche / asap after last manche
Goedgekeurd door de KNMV / Approved by the KNMV:
Plaats / Place: Rhenen
Datum / Date: 1 juni 2018
Secratris / Secretary: Wulf Baars
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