ADDENDUM SPORT REGLEMENT CLASSIC BIKE SNELHEID 2016
Datum : 02/03/2016
03. Kampioenschappen van België
03.01. De deelname aan de kampioenschappen is alleen voorbehouden aan
jaarvergunninghouders rekening houdend met de schikkingen voorzien in artikel 01.02.

de

03.02. Het Belgisch Kampioenschap snelheid Classic Bikes wordt gehouden over een geheel van
wedstrijden op circuit en ‘klimkoers of koers in lijn’ (sprintwedstrijden) die de Classic Bikes op
hun programma hebben voorzien.
03.03 Negen titels van Kampioen van België “CLASSIC BIKES” zullen worden toegekend op basis
van het totale aantal
wedstrijden op circuit en klimkoers/gegroepeerde sprint.
- Klasse 1: tot 200cc & "Vintage" alle cilinderinhouden
- Klasse-2: 250 cc Gr 1 & Gr 2
- Klasse 3: 350 cc Gr 1 & Gr 2
- Klasse 4: 500 cc Gr 1 & Gr 2
- Klasse 5 :750 cc
- Klasse 6 : zijspannen – 750 cc Gr 1, Gr 2, GP 500, GP 600 (titel uitgereikt aan de ploeg. Als
de ploeg niet identiek was tijdens alle wedstrijden, zal de passagier worden gehuldigd die met
de rijder het meest aantal punten heeft behaald).
- Klasse 7 : zijspannen + 750 cc Gr 3 & zijspannen Post Classic (titel uitgereikt aan de ploeg.
Als de ploeg niet identiek was tijdens alle wedstrijden, zal de passagier worden gehuldigd die
met de rijder het meest aantal punten heeft behaald).
- Klasse 8 : Post-classic (2-takt) ; Post Classic (4Takt)
- Klasse 9 : IPC 125/ 250 (2-Takt) + Classic EVO
Alle wedstrijden voor het behalen van deze titels zijn van het type “OPEN” waarvoor de
deelname van buitenlandse rijders houder van een jaarvergunning afgeleverd door een andere
federatie als de B.M.B. toegelaten is.
De organisatoren die in hun programma reeksen voor het Belgisch Kampioenschap “CLASSIC
BIKES” voorzien, zullen hun verplicht moeten inschrijven op de Europese of Internationale
kalender
03.04

Klassementen
Tijdens elke reeks, voor eenzelfde klasse, zal er een klassement categorie per categorie
worden opgesteld (cfr. Punt 02.01). De toekenning van de punten zal categorie per
categorie gebeuren binnen desbetreffende klasse.
Het eindklassement van een klasse zal worden opgesteld door de integratie van punten
behaald in een van de categorieën van desbetreffende klasse.
Indien een rijder wordt gerangschikt in meerdere categorieën van eenzelfde klasse,
zullen enkel de punten behaald bij de eindafrekening van zijn beste categorie, in rekening
worden gebracht voor het eindklassement van desbetreffende categorie.
Een titel Kampioen van België wordt enkel uitgereikt wanneer minstens 5 rijders in het
eindklassement voorkomen. Bij minder dan 5 rijders in de eindklassering, wordt er enkel de titel
van ‘beste rijder’ uitgereikt.

03.05

Toekenning van de punten
Achtereenvolgens worden de punten als volgt toegekend voor de eerste 15 in de uitslag van
elke categorie:
25 -20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 – 1.
Er is geen prijzenbarema voorzien.
Indien in een van deze wedstrijden, per klasse afzonderlijk, het aantal gekwalificeerde
rijders lager is als vijf, zal het puntenbarema worden gehalveerd (12,5 pt aan de 1ste, 10
pt aan de 2de, enz).

03.06

In functie van bovenvermelde reglementering zijn volgende titels voorzien:
01. " CLASSIC BIKE " klasse 01) 50 cc-200cc-vintage
02. " CLASSIC BIKE " klasse 02) 250 cc
03. " CLASSIC BIKE " klasse 03) 350 cc
04. " CLASSIC BIKE " klasse 04) 500 cc
05. “ CLASSIC BIKE “ klasse 05) 750 cc
06. “ CLASSIC BIKE “ klasse 06) zijspan. – 750 cc
07. “ CLASSIC BIKE “ klasse 07) zijspan. + 750 cc 1 & zijspan. Post Classic
08. “ CLASSIC BIKE “ klasse 08) Post cl. 2 takt- Post cl. 4 takt
09. “ CLASSIC BIKE “ klasse 09) IPC 125/250 + Classic EVO

03.07

Behalve tegenbericht komen alle wedstrijden voorkomend op de kalender in aanmerking voor
het toekennen van de verschillende titels, voor zover dat de aanvraag tot inschrijving op de
kalender van een nieuwe wedstrijd of een nieuwe klasse werd ingediend conform artikel 7.1 van
de BMB Sportcode, d.w.z. ten laatste 2 maand voor de datum van de organisatie aan het
Uitvoerend secretariaat van de BMB meegedeeld en ten laatste voor 30 juni van het lopende
jaar.

03.08

In geval van afgelastingen zal het kampioenschap betwist worden op de overblijvende
wedstrijden, rekening houdend met het feit dat een min. van 3 wedstrijden noodzakelijk is voor
het toekennen van een titel van “Kampioen”. Indien geen 3 wedstrijden verreden zal een titel
van beste rijder uitgereikt worden.

03.09. In snelheidswedstrijden die verreden worden over 2 races of meer worden voor elke verreden
wedstrijd punten toegekend volgens het klassement van elk van de reeksen (25 punten aan de
eerste, enz...).
03.10

Bij gelijk aantal punten in de eindklassering van een Kampioenschap, zal de titel toegekend
worden aan deze die het meeste aantal overwinningen behaalde. Indien de stand gelijk blijft,
zal vervolgens de toekenning gebeuren in volgorde, de beste plaats in het klassement van de
laatste wedstrijd tellend voor het kampioenschap in kwestie of indien nodig volgens de
voorlaatste, enz.

