AANVULLEND REGLEMENT
BENECUP/NK SUPERMOTO 2022
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsport Reglement, het KNMV
Reglement administratief verzuim en rechtspleging, het Supermoto Reglement 2022 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 verstuurd te worden aan de deelnemers en de dienstdoende
officials.

Wedstrijdplaats:

Enter

Datum: 11 & 12 juni 2022

1. TITEL EVENEMENT:
Klassen:

BENECUP/NK SUPERMOTO, RACE 2
Nationaal, Euro, Inters en EMC klasse

Landelijke bond:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING

2. ORGANISATOR:
Adres:
Mobiel:
E-mail:
Website:

ENTERSE MOTORCLUB
Postbus 53, 7468 AS te Enter
06-53481737
supermoto@entersemotorclub.nl
www.entersemotorclub.nl

3. NAAM EN BEZOEKADRES VAN HET CIRCUIT/WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Naam circuit:
De Krompatte
Bezoekadres:
Veldegge 5, 7468 AS Enter
Aanmelden op het wedstrijdsecretariaat: 12 juni 2022 van 08:00 uur tot 09:00 uur (licentiecheck)
Paddock geopend op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 12:00 uur
Telefoonnummer wedstrijdsecretariaat: 06-53481737 (Harry Wolters)
4. OFFICIALS (HOOFDEN VAN DIENST)
Wedstrijdleider:
Gerwin van Rosmalen
Juryvoorzitter:
Guls Heeringa-Ayazalp
Hoofd Technisch Officials: Rein Hannema
Hoofd Tijdwaarneming:
Francis Goblet
Wedstrijdarts:
Vincent Luttikhold
Bijeenkomst hoofden van dienst, organisator en wedstrijdarts: 12 juni 2022 om 08:15 uur & 15:45 uur.
5. DEELNEMERS
Houders van een KNMV Startlicentie overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Supermoto
Reglement 2022 of een internationale licentie van een buitenlandse bond aangesloten bij FIM
Europe/FIM.

6. AANTAL TOEGELATEN DEELNEMERS
Training: 36
Race: 36
Indien een deelnemer zich niet heeft gekwalificeerd, niet bij het maximum aantal startgerechtigde
deelnemers zit of uitgesloten wordt van verdere deelname, zal geen restitutie van het inschrijfgeld
plaatshebben.
De rijrichting is bij alle wedstrijden met de klok mee.
De startopstelling is 3 rijders per rij voor alle klassen, de pole positie is links voor alle klassen.
7. INSCHRIJVEN EN INSCHRIJFGELD
Inschrijven is alleen mogelijk via de website van de KNMV en via de FMB-BMB en sluit voor dit
evenement op 8 juni 2022 om 24:00 uur. Door inschrijving voor dit evenement wordt de deelnemer
geacht de reglementen te kennen en te respecteren. Het inschrijfgeld bedraagt € 65,-. Per rijder
worden er twee bandjes verstrekt (1 rijder en 1 monteur).
Op zaterdag 11 juni is er een extra vrije training van 17:00 uur tot 19:00 uur. Deelname is niet verplicht.
Het trainingsgeld à €20,- dient contant te worden voldaan tijdens de motorkeuring bij de toegang
van het circuit.
8. AANMELDING BIJ AANKOMST OP HET CIRCUIT
Aanmelding bij aankomst op het circuit dient te gebeuren op zaterdag 11 juni vanaf 12:00 uur. De
licentie wordt dan gecontroleerd.
Er is op 12 juni 2022 een mogelijkheid tot het huren van een transponder. Kosten voor
transponderhuur is € 25,- + borg (€ 150,-/ID-bewijs/rijbewijs).
Indien een transponder niet binnen een half uur na de laatste wedstrijd van de dag is ingeleverd,
dan verloopt de inname en borgrestitutie via het bondsbureau. Hiervoor worden € 50,administratiekosten in rekening gebracht. De transponders zijn op het evenement verkrijgbaar bij de
Tijdwaarneming.
9. TECHNISCHE CONTROLE EN KEURING
De technische controle vindt plaats vanaf 30 minuten vóór aanvang van iedere training en race.
Aanvulling: in de EMC Klasse is het gebruik van endurobanden toegestaan.
Na afloop van de kwalificaties en wedstrijden zal er voor de top-3 standaard een technische
controle worden uitgevoerd, overige rijders steekproefsgewijs.
10. TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN BRIEFING
Zie bijlage, het tijdschema zal tevens worden gepubliceerd op de website van de KNMV. Mochten
er wijzigingen plaatsvinden dan zijn deze terug te vinden op de locatie van de inschrijving, zo
mogelijk zullen deze ook worden omgeroepen.
11. AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT
Deelname op basis van een KNMV Dagpas is alleen mogelijk in de EMC klasse. Voorwaarde voor het
kunnen aanvragen van een KNMV Dagpas is dat hieraan een andere KNMV licentie aan ten
grondslag ligt.

12. PADDOCK
Per rijder mogen er twee voertuigen op het rennerskwartier. Wanneer toegang voor meer voertuigen
gewenst is, dient dit vooraf met de organisator geregeld te worden!
De deelnemers dienen per service voertuig een goedgekeurde en geschikte schuim- of
poederbrandblusser (type ABC) van minimaal 6 kg. op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats
ter beschikking te hebben. Er moet minimaal 3 meter afstand tussen de (geparkeerde) campers en
tenten zijn in verband met brandoverslag.
13. PITSTRAAT
De pitstraat is enkel toegankelijk tijdens de eigen sessies.
Geen toegang voor onbevoegden en kinderen (behalve de deelnemers) jonger dan 16 jaar.
14. 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 licenties.
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren,
toebehoren en onderdelen, voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.
15. MILIEUBESCHERMING
Het gebruik van een milieumat in het rennerskwartier is verplicht.
Het lozen van olie, brandstof, koelvloeistof e.d. dient plaats te vinden op de daarvoor bestemde
plaatsen. Zie verder artikel 14.11 van het KNMV Motorsport reglement.
16. HULDIGING EN PRIJZENGELD
De huldigingen vinden plaats een half uur na afloop van de racedag op het podium. De
betreffende deelnemers zijn verplicht hieraan deel te nemen.
Onderstaand prijzenschema is op basis van de resultaten van de Superfinale:
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Nationaal
€ 60,€ 50,€ 40,€ 30,€ 20,€ 200,-

Goedgekeurd door de KNMV
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Euro
€ 60,€ 50,€ 40,€ 30,€ 20,€ 200,-
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Plaats: Arnhem
Datum: 9 juni 2022

KNMV Sportafdeling
Postbus 650, 6800 AR Arnhem
e-mail: sport@knmv.nl - website: www.knmv.nl

Inters
€ 120,€ 80,€ 60,€ 40,€ 20,€ 320,-

