ADDENDUM AAN SPORTREGLEMENT SUPERMOTO 2021
ORGANISATIE MANIFESTATIE ‘ VRIJE TRAININGEN ‘

1. Een manifestatie vrije training heeft geen competitief karakter. . Het betreft georganiseerde vrij
rijden sessies voor rijders van solo machines, quads of zijspannen.
Tijdopname is toegestaan (maar niet verplicht), er mogen echter geen klassementen in welke vorm
dan ook, worden opgesteld
2. De minimale leeftijd voor deelname aan manifestaties vrije trainingen is 8 jaar. Er is geen maximum
leeftijd.
3. Toegelaten motoren voor rijders van 8 tot 14 jaar ( behalve de rijders waarvoor de WG een afwijking
op de voorziene leeftijdsgrens heeft toegestaan )
Vanaf 8 jaar tot 10 jaar : 65 cc – 85 cc 2T
Vanaf 10 jaar tot 14 jaar : 65 - 85 cc 2T – 150 cc 4T
De minimum leeftijdslimiet start op de datum van de verjaardag van de rijder en moet worden bereikt
op de datum van de manifestatie in kwestie. (artikel 10 BMB Sportcode)
Voor de rijders van 8 tot 14 jaar dient de organisator een aparte groep ‘ Minimotard ‘ te voorzien in zijn
programma
3. Geldige vergunningen voor deelname aan manifestaties vrije trainingen
- BMB Trainingsvergunning Circuit of Off-road
- BMB Sportvergunning jaarlijkse competitie Europe Open Supermoto
- BMB Sportvergunning jaarlijkse competitie Nationaal Supermoto
Indien de manifestatie ‘ vrije training ‘ wordt georganiseerd daags voor een officiële wedstrijd en de ‘
vrije training ‘ aangemeld is op de Open kalender van FIM Europe , is het rijders, in bezit van een
geldige Europese / Internationale jaarvergunning Supermoto, afgeleverd door een FIM- erkende
federatie, toegelaten deel te nemen op basis van deze licentie.
Deelnemers, die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde licenties, kunnen enkel
deelnemen met een daglicentie, aan te vragen , bij voorkeur, via de toepassing My FMB-BMB (
Magelan ) ( http://fmb-bmb.magelan.be ) of uitzonderlijk ter plaatse mits meerprijs.
Er worden op de plaats en dag van de manifestatie, geen vergunning 1-manifestatie verstrekt aan
minderjarige rijders, die niet in bezit zijn van de toelating van de wettige vertegenwoordigers, de
handtekeningen van deze personen dienen gelegaliseerd te worden door de gemeentelijke autoriteit
van hun woonplaats. Het document ‘ ouderlijke toestemming ‘ kan gedownload worden via de
toepassing My FMB-BMB ( Magelan ) ( http://fmb-bmb.magelan.be )
Minderjarige rijders, woonachtig in het buitenland, kunnen geen vergunning 1-manifestatie
onderschrijven.
4. Het circuit waarop manifestaties vrije trainingen, buiten elke vorm van competitie, worden
georganiseerd moet gehomologeerd zijn door de BMB sportcommissie. Circuits die een geldige
homologatie voor BMB sportwedstrijden hebben, zijn automatisch gehomologeerd voor manifestaties
Vrije Trainingen. Permanente trainingscircuits zijn automatisch gehomologeerd voor manifestaties
Vrije Trainingen.
5. De organiserende club dient een wettelijke verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te
onderschrijven voor de manifestaties vrije trainingen via zijn respectievelijke Aangesloten Bond (
conform artikel 17.1 van de Sportcode )
6. De organiserende club kan bijkomende regels opleggen. Deze moeten worden opgenomen in een
Bijzonder Reglement goedgekeurd door de afgevaardigde aangeduid door de BMB sportcommissie
en/of de betrokken AB.

7. De organiserende club blijft geheel verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen voor
manifestaties vrije trainingen waarbij de BMB sportcode en de betreffende sportreglementen als basis
gelden.
8. De AB's en/of de BMB en/of de Coördinator Supermoto duiden minimum één afgevaardigde aan
om het goede verloop van de vrije trainingen te garanderen, conform de BMB sportcode, het
goedgekeurde Bijzonder Reglement en de circuit homologatie. Hij / zij dient er zich tevens van te
verzekeren dat alle deelnemers in het bezit zijn van een geldige vergunning.

