INFO SUPERMOTO 2017
Vergunningen en toegelaten klassen
Het is mogelijk om deel te nemen in de volgende klassen:
Categorie
CHALLENGE TM MINIMOTARDORIGINALS
DEBUTANTEN
NATIONALEN
EURO-NATIONALEN
PRESTIGE OPEN
Quads of Zijspannen
-

Minimale leeftijd
10 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar
16 jaar
16 jaar
16 jaar

Maximale leeftijd
15 jaar
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd

De rijders jonger dan 18 jaar dienen een toelating vanwege de wettelijke ouders voor te leggen, de
handtekeningen dienen gelegaliseerd te worden door de gemeentelijke autoriteit van hun woonplaats.
De leeftijdslimiet vangt aan op de datum van de verjaardag van de rijder.
•

•
•

De rijders, welke een jaarvergunning ‘Debutanten‘ willen onderschrijven mogen de laatste 5 (vijf)
jaar geen houder geweest zijn van een supermoto jaarvergunning in een andere categorie. De
rijders, die vanaf 2014 tot en met 2016 in het bezit waren van een jaarvergunning Debutanten, zijn
vrijgesteld van deze regel, met uitzondering van de rijders die, door beslissing van de werkgroep
Supermoto, verplicht promoveren naar een hogere categorie
De Coördinator, de werkgroep en/of koersdirecteur hebben het recht om een rijder te doen stijgen
naar een andere categorie. Deze stijging blijft geldig voor het lopende seizoen.
Elke gemotiveerde aanvraag voor het dalen of stijgen van klasse zal moeten worden
voorgelegd aan voormelde werkgroep supermoto ten laatste 15 dagen voor de eerste
wedstrijd van 2017.

Koersnummers en nummerborden :
Categorie
CHALLENGE TM MINIMOTARD
Originals & Debutanten
Prestige
Nationalen & Euro-Nationalen
Quads /Side-cars

Koersnr.
1 tot 199
1 tot 199
1 tot 299
300 tot 499
1 tot 199

Kleuren

Daglicentie

Vrij
vrij
vrij
vrij
vrij

/
vanaf 200
/
vanaf 500
vanaf 200

Het is strikt verboden af te wijken van deze regels voor de toekenning van de koersnummers
De rijnummers, toegekend voor 2016, blijven voorbehouden tot 15/03/2017. Vanaf 16/03/2017 zijn de
nummers vrij en beschikbaar voor andere aanvragers van een jaarlicentie.
* Opgelet : de licentiehouders Prestige die hun rijnummer 2016 wensen te behouden, nemen contact met de
coördinator (leslie.beys@telenet.be ) die het BMB secretariaat en de KNMV zal informeren.

Inschrijvingen voor de wedstrijden:
De deelnemers dienen zich verplicht in te schrijven via de BMB website (www.fmb-bmb.be) en het
inschrijvingsgeld aan de organisator te betalen, minstens 8 dagen voor de wedstrijddatum. Elke
vergunninghouder zal nog een e-mail ontvangen met de te volgen procedure voor 2017.

Inschrijvingsgeld 2017:

Jaarvergunninghouders Supermoto: Nationalen, Euro-nationalen, Prestige & Demo Zijspannen
Wedstrijd over 1 dag: € 80, wedstrijd over 2 dagen: € 90 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag € 90, voor wedstrijden over 2 dagen € 100.
Vergunninghouders 1 manifestatie: Nationalen, Euro-nationalen, Prestige
Wedstrijd over 1 dag: € 100, wedstrijd over 2 dagen: € 110 bij voorinschrijving en betaling aan de
organisator ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter
plaatse bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag € 110, voor wedstrijden over 2 dagen € 120.
Jaarvergunninghouders Supermoto: Debutanten, Originals, Cup TM85 en Quads
Wedstrijd over 1 dag: € 60, wedstrijd over 2 dagen € 70 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag: € 70, voor wedstrijden over 2 dagen: € 80
Vergunninghouders 1 manifestatie: Debutanten, Originals, Cup TM85 en Quads
Wedstrijd over 1 dag: € 80, wedstrijd over 2 dagen € 90 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag: € 90, voor wedstrijden over 2 dagen: € 100

Belangrijkste nieuwigheden 2017 :
-

-

Wijziging tarieven inschrijvingsgeld met een duurder tarief voor de vergunninghouders 1 manifestatie
(zie boven)
CHALLENGE TM MINIMOTARD : deze challenge voor jongeren wordt georganiseerd door TM met
machines TM 85cc. De oefeningen en wedstrijden zullen plaatsvinden in het kader van een aantal
BMB supermoto wedstrijden in België. De rijders die interesse hebben hieraan deel te nemen worden
gevraagd contact op te nemen met de invoerder om hun inschrijving te regelen. Contact : TM Racing
Belgium, M. Benoit Monseu : info@tmracing.be – Tel : 0478/54.21.74
Precisering: externe hulp op de startgrid, ook van een andere piloot, is verboden
Rode vlag situatie bij meer dan 50 % van de wedstrijd: overname procedure reglement snelheid
artikel 05.15
Superfinale: Op de startgrid van de Superfinale, met toekenning van punten voor het
kampioenschap, worden 40 rijders toegelaten - 16 Prestiges, 12 Euro-Nationalen en 12 BeNeCup
Nationalen - op basis van het eindklassement over 2 reeksen in hun categorie. Bij gelijke punten in
het eindklassement is de uitslag van de tweede reeks doorslaggevend. Een rijder dient in minstens
één reguliere reeks in zijn categorie geklasseerd te zijn, om een startrecht in de superfinale te
verkrijgen.

Promoties rijders 2016
Debutanten naar Nationalen: nr. 1 en 2, verplicht ; nr. 3, 4 en 5 facultatief
Verplichte: promotie: François Claude, Christophe Lancriet
Facultatieve promotie: Andy Neirinck, Cédric Liègois, Lienard Franck
Nationalen naar Euro-Nationalen : nr. 1 en 2 verplicht ; 3 en 4 facultatief
Verplichte: promotie:Bolette Gregory, Raiwet Kevin, Lagamme Nicolas,
Facultatieve promotie: Van der Cruyssen Tom
Euro - Nationalen naar Prestige : nr. 1 en 2 verplicht, 3 facultatief
Verplichte: promotie: Neirinck Kenny, Van Tienen Kevin
Facultatieve promotie: Vercauteren Kevin

Samenwerking KNMV 2017
Prestige, Euro-Nationalen
- Alle wedstrijden in Nederland en België voor de categorie Prestige en Euro-Nationalen tellen mee
voor het Belgisch Kampioenschap in de respectievelijke categorieën.
- Alle resultaten Prestige & ONK Inters tellen ook voor de ' Bene-Cup Supermoto Prestige/ONK
Inters ', Alle resultaten Euro-Nationalen BMB en Euro-Nationalen KNMV tellen mee voor de ' BeneCup Supermoto Euro-Nationalen’.
Nationalen
- Alle wedstrijden in Nederland en België voor de categorie Nationalen tellen mee voor het Belgisch
Kampioenschap Nationalen.
- Alle resultaten Nationalen tellen ook voor de ' Bene-Cup Supermoto Nationalen '.
Debutanten
- Tijdens de wedstrijden in Nederland wordt een aparte training van 20 minuten en 2 wedstrijden van
20 minuten + 1 ronde voorzien voorbehouden voor de BMB en KNMV Debutanten. Alle wedstrijden
in België en Nederland zullen meetellen voor het Belgisch Kampioenschap Debutanten.
Inschrijvingen wedstrijden in Nederland: De deelnemers dienen zich verplicht in te schrijven via de BMB
website (www.fmb-bmb.be) en het inschrijvingsgeld aan de BMB te betalen, minstens 8 dagen voor de
wedstrijddatum. Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 EUR (alle klassen) en 90 EUR in geval van laattijdige
inschrijving en/of betaling.
De wedstrijden in Nederland zullen nog worden toegevoegd op de BMB supermoto kalender 2017.

Ter herinnering:
Milieu
Het gebruik van een milieumat is verplicht. Volgende sanctie wordt voorzien: uitsluiting uit de wedstrijd
Een mat kan worden besteld via het elektronisch bestelformulier op de BMB website (www.fmbbmb.be), menu milieu - documenten.
Het gebruik van Tear offs zijn verboden. Volgende sanctie wordt voorzien: uitsluiting uit de wedstrijd
Transponder
Rijders hebben de mogelijkheid hetzij een transponder (type X2 transponder MX) aan te kopen / te huren via
de firma Mylaps (www.mylaps.com) hetzij een transponder ter plaatse te huren bij het BMB college voor
tijdopname. De verhuurprijs ter plaatse bedraagt 20 EUR en een waarborg van 50 EUR zal worden
gevraagd. De rijders worden aangeraden een transponder aan te kopen / te huren via de firma mylaps wat
op termijn goedkoper zal zijn.
Deadline vergunningsaanvragen
De aanvragers van een jaarvergunning 2017 moeten in orde zijn (volledig dossier ingediend bij de AB’s en
betaling door hen geregistreerd) tegen maandagmiddag voor de wedstrijd van ’s zondags.

Het reglement 2017 zal weldra beschikbaar zijn op de BMB website

