MCC Baarle Nassau - Hertog
Circuit ‘t Stort

Zondag 20 oktober 2019

2 uurs cross
Deelname 65cc en 85 cc
Training 10.30 – 10.45 uur
Aanvang wedstrijd 11.30 uur
Inschrijfgeld € 30,00 per team
Voor de eerste 3 teams wordt een beker ter
beschikking gesteld.

3 uurs cross
Deelname vanaf 125 cc
Training 10.45 uur – 11.15 uur
Aanvang wedstrijd 14.00 uur
Inschrijfgeld € 40,00 per team
Prijzengeld voor eerste 3 teams:
Klasse Hobbyrijders € 100 / € 75 / € 50
Klasse Startbewijshouders € 100 / € 75 / € 50

Reglement 2 en3 uurs cross zondag 20 oktober 2019:
• Dit evenement wordt gereden onder auspiciën van de KNMV. Elke deelnemer dient in het bezit te
zijn van een KNMV licentie, basispas of dagpas. Deze zijn uitsluitend online aan te vragen bij de
KNMV.
• Het motorcross reglement is van toepassing tijdens de wedstrijd.
• Inschrijven voor klasse:
→2 uurs cross 65cc/85cc startbewijshouders en liefhebbers
→3 uurs cross Startbewijshouders vanaf 125cc
→3 uurs cross Hobby/Liefhebbers vanaf 125cc
Inschrijven per mail: info@mcc-baarle-nassau.nl
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Jenny Jochems 06-43676566)
Bij inschrijving doorgeven:
Naam deelnemer 1 + nummer op de motor
Naam deelnemer 2 + nummer op de motor
Naam deelnemer 3 + nummer op de motor
Eén transponder nummer waar de gehele wedstrijd mee wordt gereden
Naam van het team
Naam leider team
Eventuele sponsors
Op de wedstrijddag ontvangt ieder team het teamnummer, deze stickers worden door MCC Baarle NassauHertog verstrekt en dienen op de voorzijde van de motor te worden geplakt.
• Het inschrijfgeld bedraagt voor de 2 uurs cross (deelname 65cc en 85cc) € 30,00 per team en voor
de 3 uurs cross (deelname vanaf 125cc) € 40,00 per team.
• Inschrijven voor zondag 13 oktober 2019.
• Er dienen zich minimaal 15 teams (voor 65cc/85cc minimaal 5 teams) in te schrijven om de wedstrijd
door te laten gaan. Maximaal deelname door 30 teams. Bij niet voldoende deelname gaat de 2- of 3
uurs cross wedstrijd niet door.
• Elk team bestaat uit minimaal 1 rijder en maximaal 3 rijders.
• Het is verplicht binnen elk team te wisselen na 20 minuten in de hiervoor bestemde wisselzone.
Wisselen buiten de wisselzone betekent diskwalificatie.
• Wisselen van rijder vindt plaats in de wisselzone d.m.v. het overgeven van de transponder in de
daarvoor bestemde transponderhouder bevestigd op de motor.
• Het afsnijden van de baan tijdens de wedstrijd betekent diskwalificatie (ook van toepassing na een
valpartij).
• Tijdens de trainingen en de wedstrijd zijn transponders verplicht.
• Er wordt gestart middels een Le Mans start. De rijder die aanvangt met de wedstrijd dient persoonlijk
de motor te starten.
• Na 3 uur (2 uur) wedstrijdtijd wordt de leider afgevlagd.
• Tijdschema 2 uurs cross 65cc/ 85cc:
Training
10.30 uur – 10.45 uur
Aanvang wedstrijd
11.30 uur – 13.30 uur
Tijdschema 3 uur cross vanaf 125 cc:
Training
10.45 uur – 11.15 uur
Aanvang wedstrijd
14.00 uur - 17.00 uur
• Voor de klasse 65cc/85cc worden er 3 bekers beschikbaar gesteld.
• Voor de klasse startbewijshouders zijn er geldprijzen voor de eerste 3 teams:
€ 100 / € 75/ € 50.
• Voor de klasse hobbyrijders/liefhebbers zijn er geldprijzen voor de eerste 3 teams:
€ 100 / € 75 / € 50.
• Het prijzengeld wordt uitgekeerd 1 op 3 deelnemende teams, bijvoorbeeld 2 deelnemende teams →
1 geldprijs, 6 deelnemende teams → 2 geldprijzen, 7 deelnemende teams → 3 geldprijzen
• Deelname is op eigen risico.

