Bijlage 1: Parades - – ADDENDUM 13/06/2018
1. Elke bij de VMBB/FMWB aangesloten club heeft de mogelijkheid een Parade voorzien hetzij in het kader van een
Classic Bike wedstrijd, hetzij in het kader van een evenement uitsluitend voorbehouden voor Parades. In beide
gevallen dienen de Parades te worden beheerd door een Bijzonder Reglement goedgekeurd door de BMB.
2. Een Parade heeft geen competitief karakter. Zij heeft hoofdzakelijk als doel, het showen van oude motoren in
beweging van al dan niet van bijzondere aard. Het betreft dus gereglementeerde vrij rijden sessies voor
bestuurders van oude solo machines of zijspannen.
3. De minimale leeftijd voor deelname aan Parades is 18 jaar.
4. De Parades mogen dus in geen geval, om welke reden dan ook, gechronometreerd worden, noch via een
systeem van de organisator noch van de deelnemers. Elke meting van de inspanning van de deelnemers is dus
formeel verboden. Voor de Parades mogen dus geen klassementen, in welke vorm dan ook, worden opgesteld
gezien elk aspect van competitie verboden is.
5. Een organisator moet begeleiders voorzien. Deze begeleiders of ‘wegkapiteins zijn ervaren motorrijders
die de groep vooraan en/of achteraan begeleiden. Zij moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de
deelnemers (vb. fluo hesjes)
5. Een bijzonder reglement in minstens twee talen, (Nederlands en Frans) moet steeds voor dit soort meetings
opgesteld worden. Alle deelnemers zullen aanwezig zijn op een verplichte briefing, waarvan de aanvang vermeld
wordt in het bijzonder reglement.
6. Geldige vergunningen (zie artikel 1 reglement Classic Bike):
a. Trainingsvergunning classic bike afgeleverd door FMWB/VMBB (zowel jaar als 1 manifestatie)
b. Nationale en internationale vergunning classic bike afgeleverd door FMWB/VMBB (zowel jaar als 1
manifestatie)
c.

Internationale vergunningen of nationale vergunningen met starttoelating voor het evenement in kwestie
afgeleverd door een FIM erkende federatie

7. Technische bepalingen: (zie reglement): Worden toegelaten deel te nemen aan Parades alle motoren van
technische waarde en interesse gebouwd tot 31.12.1982. Zie technische voorschriften art. 2.8 . Er worden hierop
geen afwijkingen toegestaan.
8. Het circuit waarop uitsluitend Parades, buiten elke vorm van competitie, worden georganiseerd moet
gehomologeerd zijn door twee afgevaardigden van de BMB werkgroep Classic Bike. Het circuit dient te voldoen
aan de nodige veiligheidsmaatregelen (actieve en passieve) voorzien volgens het homologatieverslag voor de
Parades classic bike.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de BMB op 13/06/2018.
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