ADDENDUM REGLEMENT SUPERMOTO 2018
10. BeNeCup –wedstrijden ( samenwerking BMB - KNMV )
10.01 Elke nationale of internationale Supermoto-jaarvergunning FMWB/VMBB, KNMV of
elke Supermoto-jaarvergunning, afgeleverd door een door de FIM of FIM-Europe
erkende federatie wordt aanvaard om deel te nemen aan een Supermoto-wedstrijd,
tellend voor de BeNeCup-competitie.
De rijders met een jaarvergunning Supermoto, afgeleverd door een door de FIM
erkende federatie, dienen bij aanmelding in het bezit te zijn van een door hun
federatie afgeleverde ‘ Start permission ‘
Enkel de rijders, zoals hierboven vermeld, kunnen volgens hun klassement punten
behalen voor het BeNeCup-kampioenschap Prestiges, Euro-Nationalen en
Nationalen.
Echter, rijders die niet in bezit zijn van een geldige jaarvergunning kunnen deelnemen
in België met een vergunning 1- manifestatie ( FMWB-VMBB ) en in Nederland met een
‘dagpas’ volgens de vigerende regels van de organiserende federatie. Deze rijders
worden niet opgenomen in het klassement van de BeNeCup.

10.02 Het klassement van deze BeNeCup wordt opgesteld volgens de resultaten, behaald tijdens
wedstrijden onder auspiciën van de BMB-FMB en de KNMV. Jaarlijks worden deze
wedstrijden aangeduid door de beide federaties. Een wedstrijd , tellend voor de BeNeCup
dient aangemeld te zijn op de kalender voor 1 juli.
10.03 Per reeks wordt er een ‘scratch’-klassement opgemaakt evenals een klassement per
categorie. Deze regel is ook van toepassing voor het opmaken van het eindklassement per
wedstrijd.
10.04 Er wordt een titel van ‘Kampioen BeNeCup‘ in de categorie Prestiges en Euro-Nationalen
toegekend op basis van volgend puntenbarema voor elke reguliere reeks: 25–22–20–18–
16–15–14–13–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 voor de eerste 20 officieel geklasseerde
rijders en 12–10–8–7–6–5–4–3–2-1 punten voor de eerste 10 rijders, officieel geklasseerd in
de superfinale. De punten behaald door een rijder met een vergunning 1 manifestatie /
dagpas worden geschrapt en niet overgedragen op de volgende rijder in het
dagklassement !
Er wordt een titel van ‘Kampioen BeNeCup‘ in de categorie Nationalen toegekend op basis
van volgend puntenbarema voor elke reguliere reeks: 50 – 43 – 39 – 36 – 34 – 32 – 30 – 29 –
28 – 27 enz tot 1 punt voor de eerste 36 officieel geklasseerde rijders en 12–10–8–7–6–5–4–
3–2-1 punten voor de eerste 10 rijders, officieel geklasseerd in de superfinale. De punten
behaald door een rijder met een vergunning 1 manifestatie / dagpas worden geschrapt
en niet overgedragen op de volgende rijder in het dagklassement !
10.05 De titel zal worden toegekend aan de rijder die het meeste punten heeft bekomen tijdens de
wedstrijden,onafhankelijk van het aantal beëindigde wedstrijden
Voor alle categorieën zal in geval van ex-aequo het aantal beste plaatsen in rekening worden
genomen.Indien het ex-aequo blijft bestaan, zal er rekening gehouden worden met het totaal
aantal punten behaald tijdens de laatste reeks van het BeNeCup-kampioenschap om de plaats
in het eindklassement te bepalen. Indien nodig zal het totaal aantal punten behaald op de
voorlaatste reeks van het kampioenschap de plaats in het eindklassement bepalen,, enz.

.
10.06 De eindstand van het BeNeCup kan geen aanleiding geven tot verplichte promotie of daling
naar een andere categorie.

