
 
 
 

Zondag 12 juni organiseert Motorclub Marum en Omstreken  
een 50 & 75 ronden cross  

 
 

Motorclub Marum en Omstreken is opgericht in 1946. Vorig jaar bestond 
de club 75 jaar. Dus de hoogste tijd voor een jubileum cross. 

 
Daarom op 12 juni een jubileumcross voor onze trainingsleden die in het 

bezit zijn van een jaartrainingskaart.  

 

Programma: 

Tijd Onderdeel Toelichting 

Vanaf 09.00 uur 50 ronden cross voor 

ongeoefende rijders 

Verkorte baan 

   

Vanaf 12.00 uur 75 ronden cross voor 
geoefende rijders 

Lange baan 

   

Vanaf 15.00 uur feestje  Live muziek 

 

Spelregels:  

lees onderstaande goed door voordat je opgave doet! 

 

• Je rijdt met een team. Een team bestaat uit minimaal 2 rijders of 

maximaal 3 rijders. Totaal aan de start maximaal 30 teams per 

klasse. Alleen rijden is niet toegestaan. 

• Een ongeoefende rijder kan zich opgeven voor de 75 rondencross.  

Motorclub Marum bepaald of deze wordt toegelaten. Een geoefende 

rijder kan niet deelnemen aan de 50 rondencross.  

• Crossmotor vanaf 85cc. 

• Iedere rijder beschikt over een seizoenkaart 2022 MCMO. 

• Ieder team beschikt over een team captain. (aanspreekpunt) 

• Iedere team is verplicht een vlaggenist in te schrijven.  

Geen vlaggenist dan ook geen deelname! 

 



 
 

• Er wordt gereden met 1 transponder. Er moet dus gewisseld 

worden. 

 

Wisselen van rijder: 

Als een team wil wisselen van rijder dan gaat de nieuwe coureur 

alvast klaarstaan op het startveld. De uitgaande coureur verlaat de 

baan bij het opgaan van het startveld. De coureur rijdt stapvoets 

via de voorkant van de startmuur naar het Parc Fermé. De coureur 

neemt de transponder van zijn motor en sprint naar de teamgenoot 

die op het startveld al klaar staat. Transponder wordt geplaatst en 

de nieuwe coureur kan van start. 

 

Let op: 

Het wisselen van transponders vindt plaats tussen de coureurs. (Dus 

geen helpers of andere personen.)   

Wanneer er niet stapvoets wordt gereden bij het wisselen kan het 

team uit de wedstrijd worden gehaald. 

 

 

• Er wordt gereden onder het regelement van de KNMV 2022 

 

• Het team welke als eerste de 50/75 ronden heeft volbracht is 

winnaar. Daarna stopt de wedstrijd. 

 

• Huldiging voor de 3 beste teams per klasse en is rond 15.00 uur 

wanneer het feestelijke gedeelte begint. 

 

• Alleen voorinschrijving is mogelijk t/m maandag 6 juni. 

 

• Deelname is gratis 

 

• Opgave kan via het opgave formulier “Jubileum Cross”. 

 

Feestje vanaf 15.00 uur tot rond 18.00 uur met live muziek na afloop.     

 


