
AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

ONK/NK/CUP MOTOCROSS 2020 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, Tuchtreglement, 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. Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement door de organisator verstuurd te  

worden aan de dienstdoende officials.  De deelnemers dienen uiterlijk 's-morgens voorafgaand aan de wedstrijd bij aanmelding voorzien te worden van, of inzage te kunnen verkrijgen in het  

Aanvullend Reglement. 

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

Wedstrijdplaats / Place: Harfsen Datum / Date: 06-09-2020

1. Klassen / Classes:       Cup250, Cup500, ONK Women, ONK250, ONK500

2. Organisator / Organizer: MC HAMAC Harfsen 
  Adres/address: Deventerdijk 7  Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 7217 SC Harfsen 

  E-mail: info@hamac.nl  Website: www.hamac.nl 

3. Naam van het circuit: Het Peppelenobos-circuit

  Lengte/length: +/- 1750 m.   adres/ address: Deventerdijk 7   

  Min. breedte/width:  8 m.    Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 7217 SC Harfsen 

  Een testbaan is aanwezig/Testrack: ja-yes

  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd / Track drawing:  ja-yes

4. Routebeschrijving secretariat: Volg de borden vanaf Koekoekweg Harfsen  / Acces secretary: Follow the signs on the 

Koekoekweg Harfsen 

Tel.nr. / phone nr.: cross@hamac.nl  
  Naam wedstrijdsecretaris / Race secretary:  

  Openingsrtijden secreatriaat: 6 september van 06:30 tot 11:00 / Opening hours secretary: 6 Septembre from 06:30 till 11:00 

  Overnachten is niet toegestaan / Overnight is not possible: nee-no

  Indien overnachten niet mogelijk is alternatieve camping / Alternative camping: Camping De Waterjuffer, Camping & 

   recreatiepark De Huurne of Camping Braakhekke.  

    Voorinschrijving deelnemers + helpers via/ Pre-registration contenders + macanics through:  

https://hamac.nl/inschrijving-cross-een-cross-country-evenementen-september-2020-geopend/

5. Officials

  Wedstrijdleider/Clerk of the Course:    Patrick te Veldhuis 

  Hoofd Technische Dienst/Chief Technical Steward:   Gerrit Norder 
  Hoofd Tijdwaarneming/Chief Timekeeping:   Casper Soeter 

  Wedstrijdarts / Chief Medical officer:    Dr. Bart-Jaap Pull ter Gunne 

  Vertegenwoordiger club/representative club:    Wim Lubbers 

  Bijeenkomst hoofden van dienst: 60 min. voor aanvang eerste training 

        6. Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee:

Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende en vooraf ingeschreven buitenlandse licentiehouders 

met een starttoestemming van hun bond, alles volgens de bepalingen in het Motocross reglement. Inschrijfgeld: € 35,-. 
Riders with a KNMV license and pre-entered foreign riders with a valid international licence with a Starting Permission of their 

FMN. Entry fee: € 35,-. 



I.v.m. het Coronavirus is publiek niet toegestaan tijdens dit evenement. Inschrijven geschiet vooraf digitaal via 

https://hamac.nl/cross/aanmelden-onk/. De ingeschreven licentiehouder mag maximaal 3 begeleiders meenemen. Deze 

begeleiders moeten tijdens de inschrijving worden aangemeld. De ingeschreven licentiehouder ontvangt 1 rijdersbandje 
en 1 monteursbandje. Voor de tweede en eventueel derde begeleider moet een toegangsbandje tijdens de inschrijving 

worden afgerekend van € 10,-. I.v.m. het Coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen kan er geen extra 

monteursbandje worden verkregen bij het wedstrijdsecretariaat/Because of the Coronavirus public is not allowed during 

this event. Registration must done by https://hamac.nl/cross/aanmelden-onk/. The registered licensee may bring a maximum 

of 3 persons. These persons must be registered during online pre-registration. The registered licensee receives 1 driver's 

wristband and 1 mechanic's wristband. For the second and third person, there’s an obligation of € 10 that must be paid 

during registration. Because of the Coronavirus and the measures we have taken, no extra mechanic wristband can be 

obtained at the competition secretariat.

 7.  Technische controle en keuring / Technical control: 

  20 minuten voor aanvang van iedere training / 20 minutes before the start of the training. 

 8. Trainingen en wedstrijden Training and races: 

Wedstrijdschema te raadplegen via/according to the timetable through the KNMV website:

http://www.knmv.nl/motorsport/Sport/Motocross/nieuws/

9. Prijzenschema / Prices: 

ONK Sidecar & Quad Masters + ONK250 & ONK500: https://knmv.nl/motocross/wedstrijddocumenten-motocross/

De eerste 3 (Nat.) en 5 (Jeugd) in het dagklassement ontvangen een beker  the first 3 (seniors) and 5 (youth) in the day 

standings will receive an award. 

10. Huldiging / Pricegiving Ceremony:

   Locatie / Location: Clubgebouw ’t Peppelhome 

Tijd / Time: direct na de laatste wedstrijd/immediately after the last race 

11. Aanvullende informatie/ Additional information:

� Er kan alleen betaald worden met pin/Payment only by pin

� Er is geen afspuitplaats/There’s no possibility to clean your bike

� Er gelden looproutes/There are walking routes

� Heb je ziekteverschijnselen? Blijf thuis!/Are you feeling ill? Stay at home!

� Houdt 1,5 meter afstand met andere personen/partijen/Keep 1,5 meter distance with other people/parties.

� Was/ontsmet regelmatig je handen/Wash/desinfect your hands regularly.

� Een mondkapje is verplicht voor alle monteurs en begeleiders in de opstel- en aangeefruimte/A mouthmask is 

obligated for all mecanics   

  in the Waiting Zone and Pitlane. 

Houdt je te allen tijde aan de getroffen maatregelen op ons circuit en de richtlijnen van het RIVM! 

Indien deze maatregelen en/of richtlijnen niet worden nageleefd zal de desbetreffende rijder 

inclusief begeleiders (en andersom) van ons circuit worden verwijderd/Always comply to the 

measures taken on our ciruit and the guidelines of the Dutch RIVM! If these measures and/or 

guidelines are not complied with, the relevant driver including the 2 persons (and vice versa) will be 

removed from our circuit. 



  Plaats / place: Harfsen       Goedgekeurd door / approved by KNMV:  

  Datum / Date: 24-08-2020 

  Secretaris / Secretary: 

                Gaby Loesink


