
 

Voorwaarden clubwedstrijd Motorclub Marum eo 

Lees dit eerst! 
 

Inleiding 

Voor onze seizoenkaarthouders organiseren wij op zondag 6 september een clubwedstrijd. 

Het mag duidelijk zijn dat deze wedstrijddag door het Corona virus anders is dan vorige 

wedstrijden.  

Wij kunnen maximaal 250 personen toelaten tijdens een wedstrijd. Dit is inclusief rijders, 

helpers, vrijwilligers, etc. Wanneer wij boven de 250 personen uitkomen is het gezien de 

regelgeving voor ons niet haalbaar om een clubwedstrijd te organiseren. 

 

Clubwedstrijd 

 

Voorwaarden  

• Er kunnen maximaal 100 coureurs inschrijven. 

• Iedere coureur mag maximaal 2 begeleiders inschrijven. De coureur en begeleiders 

komen gezamenlijk. 1 begeleider wordt aangesteld als vlaggenist. (50cc en 65cc is 

vrijgesteld van vlaggenist) 

• In het Parc Fermé (opstel ruimte) worden geen begeleiders toe gelaten 

• Iedereen dient de 1.5m regel te hanteren. Geldt voor het gehele terrein dus ook bij 

het starthek en aangeefruimte! 

 

Publiek 

Er wordt geen publiek toegelaten tijdens deze wedstrijddag! Zoals eerder vermeld lopen we 

het risico ver boven 250 personen uit te komen waardoor we de wedstrijd niet kunnen 

organiseren. Uiteraard vinden wij dit als organisatie jammer, maar dit is de enige 

mogelijkheid om voor onze rijders een clubwedstrijd te kunnen organiseren. Breng jou 

omgeving hiervan op de hoogte! 
 

Hobbyklasse 

Er is een hobbyklasse opgenomen in het wedstrijdprogramma. Deze klasse is bedoeld voor 

rijders de weinig of geen wedstrijd ervaring hebben. Deze klasse zal de korte baan rijden. 

(hetzelfde als bij de ongeoefenden.) 

 

Inschrijving 

De inschrijving voor deze clubwedstrijd is alleen mogelijk via de website vanaf 

zaterdagavond 22 augustus  (19.00 uur) t/m woensdagavond 2 september. Er kan op de dag 

zelf niet worden ingeschreven! Coureurs melden zich op de wedstrijddag bij het secretariaat. 

Inschrijfgeld bedraagt € 10,--. Te betalen op de wedstrijddag zelf.  

 



 
Voorlopig programma clubwedstrijd 6 september 2020 
Inschrijving: tussen 08.00 – 09.00 uur. 

 

TRAININGEN (1 verkenningsronde, geen tijdtraining) 

50cc en 65cc (halve circuit)   tussen 09.00 en 09.05 uur 

85cc      tussen 09.05 en 09.10 uur 

Hobbyklasse (125cc-500cc)    tussen 09.10 en 09.15 uur 

125cc 2t      tussen 09.15 en 09.20 uur    

250cc 2t/4t       tussen 09.20 en 09.25 uur    

500cc 2t/4t      tussen 09.25 en 09.30 uur    

Startlicentiehouders 125cc/250cc/500cc  tussen 09.30 en 09.35 uur 

 

Wedstrijden: 

1e manche 50cc en 65cc   09.35 - 09.50 uur 10 min. + 1 r. 

   85cc    09.55 - 10.10 uur 10 min. + 1 r. 

   125cc 2t   10.15 - 10.30 uur 12 min. + 1 r. 

    Hobbyklasse   10.35 - 10.50 uur 12 min. + 1 r.  

   250cc 2t/4t   10.55 - 11.10 uur 12 min  + 1 r.      

  500cc 2t/4t   11.15 - 11.30 uur 12 min. + 1 r. 

  Startlicentiehouders  11.35 –11.55 uur 15 min. + 1 r.   

 

Pauze (wisselen Vlaggenisten) 

 

2e manche 50cc en 65cc   12.00 - 12.15 uur 10 min. + 1 r. 

   85cc    12.20 - 12.35 uur 10 min. + 1 r. 

   125cc 2t   12.40 - 12.55 uur 12 min. + 1 r. 

   Hobbyklasse   13.00 – 13.15 uur 12 min. +  1r. 

   250cc 2t/4t      13.20 – 13.35 uur 12 min .+ 1 r. 

   500cc 2t/4t   13.40 - 13.55 uur 12 min. + 1 r. 

   Startlicentiehouders  14.00 - 14.20 uur 15 min. + 1 r. 

 

• Er wordt gereden onder het wedstrijdreglement van de KNMV 2020 

• De start- en Basislicentiehouders worden afzonderlijk geklasseerd. 

• Met het oog op de beschikbare tijd bestaat de training uit 1 verkenningsronde ! 
Er is dus geen tijdtraining. Loting bepaald oprijden. 

• De wedstrijdleiding heeft het recht van het programma af te wijken. 

• Transponder vanaf de klasse 85cc verplicht. Huren is niet mogelijk. 
Meedoen zonder transponder is mogelijk, echter je komt niet in de uitslag voor! 

• Deelnemers moeten in het bezit zijn van een MCMO-seizoenkaart 2020 en een KNMV start- of 
Basislicentie MotoCross 2020. 

• Door de Motorsport Organisatie Nederland|(MON) afgegeven licenties is niet toegestaan. 

• Er kan alleen worden ingeschreven met een gecertificeerde vlaggenist. De vlaggenist is dus 1 
van de begeleiders. Wanneer de vlaggenist zijn taak verzuimd betekent dit uitsluiting van de 
rijder. De rijders in de klasse 50/65cc zijn vrijgesteld van een vlaggenist 

• Prijsuitreiking na afloop. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de club. 


