AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS
DUTCH MASTERS OF MOTOCROSS 2022
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.
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 sent to the participants, not later than one week before the date of the event.

1.

Plaats / Place: Harfsen

Datum / Date: 01-05-2022

Klassen / Classes:

500cc / 250cc / 125cc

Int. wedstrijdnummer:
Int. Meeting Number:
Landelijke bond:
FMN

For IMN and EMN number see FIM and FIM Europe
website
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
MOTORRIJDERS VERENIGING

2. Naam organisator / Organizer: Stichting Motosport Harfsen i.s.m. MC Hamac Harfsen
Adres:
Deventerdijk 7
Postcode/plaats:
7217 SC Harfsen
Address
Postal code/place
E-mail:
info@hamac.nl
Website:
www.hamac.nl
e-mail
Website
3.

Naam van het circuit / name of the circuit:
Lengte / length: +/- 1675 m
Min. Breedte / width
: 8m
Adres / address: Deventerdijk 7
Postcode / postal code: 7217 SC
Woonplaats / place: Harfsen
De circuittekening is toegevoegd in dit AR, op het evenement is er een testbaan aanwezig.
A drawing of the track is attached in this SR and a test track will be provided.
Overnachting op het rennerdskwartier mogelijk, kosten per voertuig: € 15,-.
Overnight on the paddock is possible, costs per vehicle are: € 15,-.

Wellicht ten overvloede willen wij er op wijzen dat de regels omtrent de gele vlag streng
worden nageleefd op ons circuit! Houd je dus ten alle tijden aan het naleven van de regels
omtrent de gele vlag signalen!

4. Routebeschrijving circuit – wedstrijdsecretariaat / Acces track – Welcome Office:
Navigeer vanuit elke richting via de N339 naar het centrum van Harfsen. Volg vanaf daar de borden
‘Secretariaat’.

Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat.
Opening rennerskwartier / Opening of the paddock:
Zaterdag/Saturday
16:00 – 20:00
Zondag/ Sunday
06:30 – 11:00
Let op: voertuigen worden gecontroleerd bij binnenkomst om er voor te zorgen dat iedereen een
toegangsbandje heeft. Wij verzoeken u mee te werken.
Please note: vehicles will be checked to ensure that everyone have a ticket. We request you to
coorporate.
Naam wedstrijdsecretaris / secretary of the event: Gaby Loesink
Email / Email: bestuur@hamac.nl
Telefoon / Phonenumber: 0652883954
5.

Officials
Wedstrijdleider / Clerk of the Course
Juryvoorzitter / Jury President
Hoofd Technische Dienst / Chief Technical Steward
Hoofd Tijdwaarneming / Chief Timekeeping
Wedstrijdarts / Chief Medical Officer
Milieu official / Environmental steward
Paddockmanager / Paddockmanager
Vertegenwoordiger organisator / Representative club:

: Stefanie van de Meeberg
: Stefan Braken
: Jan Klein Brinke
: Stefanie van de Meeberg
: Dr. Jurian Rooks
: Bert Bruggink
: Sake Lemstra
: Wouter Dijkman/Wim Lubbers

Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 08.30 uur - 17.30 uur.
Briefing with the responsible officials, organizer and doctor: 08.30 - 17.30 hrs.
6. Deelnemers & Inschrijving / Participants & Entry:
Deelnemers zijn KNMV en buitenlandse geregistreerde licentiehouders en in de ONK 500cc, ONK 250cc, ONK
125cc en ONK 85cc GW klassen, overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motocross Reglement
Inschrijfgeld: € 30,=. Per rijder worden er twee bandjes verstrekt (1 rijder en 1 monteur). Er kunnen maximaal
2 monteursbandje extra per rijder worden verkregen bij het wedstrijdsecretariaat (€ 30,= per stuk).
Participants are KNMV and foreign registerted liceneholders in the ONK 500cc, ONK 250cc, ONK 125cc and ONK
85cc BW classes, according to the KNMV Motocross Regulations.
Entry fee: € 30,= (all classes). Each rider gets two bracelets (tags): one for the rider and one for the mechanic. Per
rider two extra tags (mechanic) can be bought (€ 30,= per piece) at the Welcome Office.
Foreign riders can request registration through: https://knmv.nl/dutch-masters-of-motocross-entry-form/.
Inschrijving via / Entry via: Licenc2Race App of/or
De inschrijving sluit op woensdag 27 april om 23:59 uur / The entry period closes on Wednesday the 27th
of April at 23:59 hours.

Per rijder mogen er twee voertuigen op het rennerskwartier. Wanneer men met meer voertuigen wil komen,
moet men VOORAF contact met de organisator opnemen!
Per rider two vehicles can be parked on the riders paddock. If you wish to park more vehicles on the riders
paddock, you must sent a request to the organizer (at least one week before the event will take place)!
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.
Tijdschema is beschikbaar op de KNMV website vanaf donderdag / Timetable is available on the KNMV
website as of Thursday: 28-04-2022
9. Prijzenschema's / Price giving schedule
Beschikbaar via de KNMV website / Available through the KNMV website: https://knmv.nl/motocross/.
10. Huldiging en persconferentie / Prize-giving ceremony and press meeting
Direct na afloop van de laatste wedstrijd worden de eerste drie rijders 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 drivers from the final standings must take part in the prize-giving ceremony which will take place
immediately after the last race. Drivers invited at the discretion of the organizers, must attend the press
meeting after the races.
11. Uitbetaling prijzengelden / Payment of prizes
Plaats / location:
Aanvang / time:

rondom het clubgebouw ’t Peppelhome / near by clubhouse ‘t Peppelhome
direct na afloop van de huldiging / immediatly after the prize-giving ceremony

Plaats / Place:

Harfsen

Datum / Date:

15-04-2022

Secretaris organisatie / Secretary Organizer:

Goedgekeurd door / approved by KNMV:

