AANVULLEND REGLEMENT KNMV NK JEUGDENDURO 2018
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en de KNMV.
Plaats: Eindhoven
1. Naam van het evenement:
Deelnemers:

Klassen

Datum: zaterdag 8 september 2018
KNMV Nederlands Kampioenschap Jeugd Enduro
KNMV jeugdendurostartlicentiehouders
KNMV dagpashouders jeugdenduro
Rijders met tenminste KNMV Basissportlicentie MX (dagklasse)
JE1: t/m 85cc grote wielen, t/m 150cc 4 takt
JE2: 100-125cc 2 takt, 175-250cc 4 takt
Dagklasse

2.

Organisatie
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Tel.nr.
E-mail
Website

: MAC Veldhoven
: Landsardseweg 45
: EINDHOVEN
: 06-14629692
: info@delandsard.nl
: www.delandsard.nl

3.

Officials
Wedstrijdleider
Clubwedstrijdleider
Hoofd Techniek
Hoofd Tijdwaarneming
Starter (club)

: Leo van Waasdijk
: Alwin van Doremalen
: Jan Buitenhuis
: Heidi Wagenaar-Visscher
: Martijn Daas

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen in het KNMV Motorsport
Reglement, het Jeugd Enduro Reglement en dit Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV.
4.

Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement
Naam
: Circuit “De Landsard” Eindhoven
Adres
: Landsardseweg 45
Postcode
:Woonplaats
: EINDHOVEN
Tel.nr. (gsm)
: 040-2052650 (06-14629692)
Routebeschrijving (evt. als bijlage)
: http://delandsard.nl/index.asp?id=route-7
Wedstrijd contactpersoon
: Alwin van Doremalen
Telefoonnr. Contactpersoon
: 06-14629692
Aanmelding deelnemers van
: 07.30 uur tot 08.30 uur.

5. Inschrijving / inschrijfgeld
De rijder schrijft zich via de website (http://delandsard.nl/index.asp?id=evenementen-3) bij de organisator van
de jeugdendurowedstrijd in. Rijders in de Dagklasse ook vooraf inschrijven (rijnummer volgt ter plaatse).

Deelname in de Dagklasse met tenminste een geldige KNMV Basissportlicentie MX of dagpas.
Een dagpas dient vooraf bij de KNMV aangevraagd te zijn via www.knmv.nl. Een dagpas kost € 27,50.
Het inschrijfgeld dient bij aanmelding op de wedstrijddag voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de
organisator bedraagt € 20,=.
Attentie:
Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig schriftelijk of via e-mail
(enduro@delandsard.nl) af te melden bij de organisator!
6. Technische controle en keuring (te verrichten voorafgaand aan de inschrijving)
Plaats
: keuringstent op het rennerskwartier
Aanvang keuring om
: 07.30 uur tot 08.30 uur
7. Wedstrijdgegevens
Totaal te rijden afstand JE 1
Totaal te rijden afstand JE 2
Aantal ronden JE 1
Aantal ronden JE 2
Aantal ronden Dagklasse
Totale rijtijd JE 1
Totale rijtijd JE 2
Totale rijtijd Dagklasse
Proeven
Starttijd eerste deelnemer
Startvolgorde

: volgt / ter plaatse bekendmaking
: volgt / ter plaatse bekendmaking
:6
:6
:5
: 150 minuten
: 150 minuten
: 125 minuten
: 1 proef
: 9.00 uur.
: 1e wedstrijd op rijnummer, daarna op actuele tussenstand.
Startvolgorde: klasse JE-2 / JE-1 / Dagklasse

8. Prijzen
De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking: 3 bekers per klasse JE1, JE2 en
Dagklasse.
9. 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,--. Hierbij is een eigen risico van € 500,-- (per gebeurtenis) van toepassing.
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren, toebehoren
en onderdelen, voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.
10. Protesten
Iedere deelnemer aan een KNMV wedstrijd heeft de bevoegdheid protest aan te tekenen overeenkomstig de
bepalingen in Art. 32 van het KNMV Tucht Reglement
11. Interpretatie van het aanvullend reglement
De interpretatie van dit reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaats: Eindhoven
goedgekeurd door de KNMV / 27-08-2018
Datum: 21-08-2018
Naam en handtekening secretaris organisatie:
Alwin van Doremalen / digitaal

