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1. De deelnemers aan deze wedstrijd kunnen noch de organisator en haar  

 medewerkers, noch enig andere deelnemer aan de wedstrijd 

aansprakelijk stellen voor de gevolgen voortvloeiende uit deelname aan  

deze wedstrijd. Deelnemers kunnen elkaar onderling evenmin 

aansprakelijk stellen. 

 

2. De wedstrijd kent de volgende klasse indeling: 

 -   standaard klasse, inclusief scooters : 

cilinderinhoud maximaal 50cc,  

  carburateur maximaal 16 mm, 

  standaard frame.  

frame en motorblok moeten afkomstig zijn  

         van dezelfde fabrikant. 

- superklasse:  maximaal 50cc, 

carburateur maximaal 16 mm 

verder geen beperkingen. 

- automaatklasse  

                                           (Puch en Tomos):  maximaal 70cc, geen versnellingen. 

       geen scooters!        
   -  damesklasse 

   - jeugdklasse:   tot en met 12 jaar. 

 

Per klasse zijn 3 prijzen beschikbaar. 

 Er is een extra prijs beschikbaar voor de deelnemer, die zich het fraaist  

 heeft uitgedost en voor de mooiste bromfiets. 

 

3. De bromfiets moet worden voorzien van een transponder, welke door 

de organisatie wordt verstrekt. Aan de bromfiets mag geen standaard 

zijn bevestigd. De bromfiets moet van goed functionerende remmen 

zijn voorzien. De uitlaat moet goed gedempt zijn. Als deze tijdens de 

wedstrijd stuk gaat, moet de rijder de wedstrijd onmiddellijk verlaten en 

tot reparatie over gaan. Als reparatie niet mogelijk is, wordt de rijder 

van verdere deelname uitgesloten. 

De bromfiets moet aan de voorzijde alsmede aan de linker- en 

rechterzijde worden voorzien van goed zichtbare nummerborden. 

De op de borden aangebrachte cijfers moeten goed leesbaar zijn. 

Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de kleur van de cijfers en de 

ondergrond van het nummerbord. 

 

4. Voor aanvang van de wedstrijd worden de bromfietsen aan een  

technische keuring onderworpen. Na afloop van de wedstrijd worden de 

best geklasseerde bromfietsen nog eens op technische gronden 

gecontroleerd. De hierbij geconstateerde overtredingen van dit 

reglement of weigering mee te werken aan de technische controle, zal 

diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg hebben. 
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Indien tot diskwalificatie wordt besloten, wordt de klassering gewijzigd 

           en worden de prijzen uitgereikt aan de hand van de aangepaste uitslag. 

 

5. De deelnemers zijn verplicht een goed bevestigde, beschermende en in  

goede staat verkerende helm te dragen. De deelnemers moeten tijdens 

de wedstrijd goed beschermende kleding en handschoenen dragen. 

 De deelnemers zijn tevens verplicht het uitgereikte polsbandje goed 

 zichtbaar te dragen. 

 

6. De deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol- 

houdende dranken gebruiken. 

 

7.    Tanken, reparatie en verzorging van de inwendige mens zijn alleen   

toegestaan in het parc fermé. Het is verboden in het parc fermé te roken 

en vuur te gebruiken. De rijder mag tijdens de wedstrijd niet met zijn 

bromfiets in het rennerskwartier verblijven. Het “afsnijden” van de 

baan en het rijden tegen de rijrichting in is verboden. 

Tijdens de wedstrijd mag niet van bromfiets of rijder worden gewisseld. 

   De rijder wordt bij overtreding van deze bepalingen van verdere  

   deelname uitgesloten. 

     

8.      Winnaar is de deelnemer, die de meeste ronden heeft afgelegd. 

Bij een gelijk aantal ronden is de rijder, die als eerste is afgevlagd, 

winnaar. 

 

9.      De deelnemers zijn verplicht direct na afloop van de wedstrijd hun  

transponder met houder in te leveren. Eerst dan komen zij in 

aanmerking voor de herinneringsmedaille. 

 

10.      Tijdens de wedstrijd zijn de volgende vlaggen van toepassing: 

- groen   : gereed voor de startprocedure. 

- geel – stil gehouden : gevaar, langzaam rijden; 

- geel – gezwaaid : inhalen verboden, snelheid verminderen; 

- rood   : iedereen is verplicht te stoppen.  

- zwart + 

 bord met nummer : de aangeduide deelnemer moet stoppen. 

-  zwart-wit  : einde wedstrijd. 

 

11.         In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

        wedstrijdleider. 

 

 

 

 

 

Marum, 19 januari 2012. 


