INFO ENDURO 2014
Een overzicht van de belangrijkste info

Categorieën en groepen
De vergunninghouders moeten aangesloten zijn bij een FMWB of VMBB club.
De groepen :
Enduro 1 :

Van 100cc tot 125cc 2T

Van 175 cc tot 250cc 4T

Enduro 2 :

Van 175cc tot 250cc 2T

Van 290cc tot 450cc 4T

Enduro 3 :

Van 290cc tot 500cc 2T

Van 475cc tot 650cc 4T

Enkel het gelijkvormigheidattest van de motorfiets bepaalt de keuze van de groepen

1. Randonneurs : Open
Vanaf 18 jaar op voorwaarde dat hij geen houder is geweest van een andere enduro vergunning
als deze van Randonneur. Vrije cilinderinhoud:
2. Oude motoren : Open
Categorie toegankelijk voor elke rijder houder van een jaarvergunning of een toelating 1
manifestatie afgeleverd ter plaatse door de sportcommissie (zie technisch reglement)
3. 50 cc : 50cc
Toegankelijk vanaf 16 jaar. Enkel en alleen met gehomologeerde 50cc machines conform aan
het gelijkvormigheidattest.
4. Girls :
Categorie open voor iedere vrouwelijke motorrijder, die in het bezit is van een jaarvergunning of
houder van een toelating 1 manifestatie uitgegeven ter plaatse door de Sportcommissie.
5. 125 4T :
De rijders jonger dan 24 jaar mogen in deze categorie deelnemen.
6. Juniors :
Categorie toegankelijk voor de vergunninghouders Enduro Junior van het BK 2013 en aan de 5
eerste randonneurs van het BK 2013. Minimale leeftijd: 24 jaar.
7. Gentlemen :
Deze categorie is voorbehouden aan vergunninghouders van 38 tot 45 ans jaar op 1 januari
van het jaar van de competities. Zij die een vergunning Gentlemen in 2013 bezaten zonder de
leeftijd van 38 jaar te hebben bereikt op 1 januari 2014 zullen worden toegelaten om in deze
groep verder te rijden. De Gentlemen rijden samen, alle cilinderinhouden gegroepeerd
8. Experten
Deze categorie is voorbehouden aan vergunninghouders van meer als 45 jaar op 1 januari
van het jaar van de competities.. De Experten rijden samen, alle cilinderinhouden
gegroepeerd.
9. Nationalen :
Deze categorie is toegankelijk voor de vergunningen enduro nationalen van het BK 2013 , en
verplicht voor de 5 eersten van het scratch klassement van het B.K. Juniors 2013. Facultatieve
toegang voor de andere juniors en Gentlemen. De categorie is open aan alle inters enduro die
sinds 3 jaar GEEN vergunning hadden, alsook de piloten met een inter vergunning in andere

disciplines met uitzondering van de Motorcross.
Minimale leeftijd: 24 jaar.
10. Beloften :
Deze categorie is toegankelijk voor rijders die tussen 18 en 23 jaar oud zijn op het ogenblik van
het onderschrijven van de jaarvergunning voor de wedstrijden.

11. Inters :
Staat open voor alle vergunningshouders Inters, alsook de piloten met een inter vergunning in
alle andere disciplines.

Nummerplaten voor de vergunninghouders
Het startnummer zal worden toegekend met de vergunning. De frontale plaat en de 2 dwarsliggende
platen van de motor dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:
Categorie

Koersnummers

Achtergrondkleur

Kleur cijfers

Inters

1 tot 49

Geel

Zwart

Beloften

50 tot 99

Geel

Rood

Nationalen

100 tot 169

Rood

Wit

Gentlemen

170 tot 209

Zwart

Wit

Experten

210 tot 249

Wit

Rood

Juniors

250 tot 349

Wit

Zwart

Randonneurs

Vanaf 350

Groen

Wit

Blauw

Wit

Oude Motoren
Girls – 50 – 125
4T - Elektrische

Voor de inters zal de werkgroep de koersnummers toekennen op basis van het scratch klassement
van het voorgaande jaar.

Inschrijvingen : vooraf inschrijven
De deelnemers moeten zich inschrijven op de website http://www.fmb-bmb.be ten laatste twee weken
voor de wedstrijd. Deze termijn kan worden gewijzigd door de organisator in akkoord met het BMB
secretariaat.
Zij die geen toegang hebben tot het internet moeten hun inschrijvingsformulier aan het BMB
secretariaat overmaken ten laatste drie weken voor de wedstrijd.
Het bedrag van de deelnamekosten moet op de bankrekening van de organisator worden gestort ten
laatste tien werkdagen voor de wedstrijd en de betaling bevestigt de inschrijving voor de wedstrijd. Het
rekeningnummer zal vermeld worden op elke inschrijving.
Het inschrijvingsgeld , onder welke vorm ook, wordt vastgelegd op 55 EUR. voor de wedstrijden met 1
speciale proef, 60 EUR voor wedstrijden met 2 speciale proeven, 65 EUR voor wedstrijden met 3
speciale proeven en 70 EUR voor wedstrijden met vier speciale proeven of meer, waarvan 3
EUR. zal voorbehouden worden als tussenkomst voor de Belgische ploeg voor de Zesdaagse Enduro
en 2 EUR ter financiering van het Fonds “Promotie Belgisch Kampioenschap enduro”. Voor een
tweedaagse enduro zal het bedrag voorbehouden voor de Belgische ploeg voor de Zesdaagse

Enduro vastgesteld worden op 5 EUR en 2 EUR ter financiering van het Fonds “Promotie Belgisch
Kampioenschap enduro”. Het inschrijvingsgeld wordt hernomen in het Bijzonder reglement van de
wedstrijd. Het maximale inschrijvingsgeld voor een wedstrijd van 2 dagen bedraagt 100 €.
De deelname voor rijders onder de 18 jaar en de categorie girls zal gratis zijn.
Opgelet : Het is voor de jaarvergunninghouders niet mogelijk zich de dag van de wedstrijd in te
schrijven noch het inschrijvingsgeld ter plaatse te betalen. Zij zijn dus verplicht zich in te schrijven en
te betalen binnen de voorziene termijn, zoniet kunnen zij niet deelnemen aan de wedstrijd !!!
De rijders met een jaarvergunning die zich ter plaatse aanbieden zonder zich vooraf te hebben
ingeschreven, zullen zich enkel nog kunnen inschrijven in de categorie recreanten.
Aan de rijders « één manifestatie » wordt aangeraden zich vooraf via de BMB website www.fmbbmb.be in te schrijven. Zij kunnen zich ter plaatse inschrijven mits het correct en leesbaar invullen van
de vergunningsaanvraag 1 manifestatie en het inschrijvingsformulier en deze beide documenten te
ondertekenen. In dat geval kunnen zij verplicht worden een extra inschrijvingsgeld te betalen indien dit
voorzien en vastgelegd is in het bijzonder reglement van de wedstrijd.

Belgisch Kampioenschap
Op het einde van het seizoen worden volgende titels toegekend :
Inters E1
Beloften E1
Nationalen E1
Gentlemen
Juniors E1
Randonneurs

Inters E2
Beloften E2/E3
Nationalen E2
Experten
Juniors E2
Girls

Inters E3
Nationalen E3

Inters Scratch
Beloften Scratch
Nationalen Scratch

Juniors E3
50cc

Juniors Scratch
Oude motoren

Veranderen van categorie
A. Voor het begin van het nieuw seizoen:
- Naar een hogere categorie op aanvraag van de piloot of opgelegd door de werkgroep Enduro
- Naar een lagere categorie te beslissen door werkgroep Enduro
B. Tijdens het seizoen:
- Naar een hogere categorie op aanvraag van de piloot of opgelegd werkgroep Enduro
- Naar een lagere categorie te beslissen door werkgroep Enduro
Elke verandering van groep, op vraag van de rijder, is toegelaten mits een aanpassing van de
vergunning bij het secretariaat van de desbetreffende Aangesloten Bond tot ten laatste de woensdag
die de wedstrijd voorafgaat en de betaling van de hieraan verbonden administratiekosten. VOOR DE
TERMIJNEN EN KOSTEN DIENT MEN ZICH NAAR ZIJN/HAAR AANGESLOTEN BOND TE
RICHTEN.

Belangrijkste wijzigingen reglement 2014
-

Art . 0403 Categorieën : nieuwe categorie : Experten + 45 jaar ; categorie Gentlemen van 38
tot 45 jaar
Art 0405 Uitrusting van de bestuurders: toevoegen : verbod gebruik van tear-offs
Art. 0408 Omloop : toevoegen : De maximale wedstrijdduur is 9u30. Een wedstrijdduur van
niet meer als 8u30 wordt aanbevolen.
Art. 0409 Startprocedures :
o D. De piloot zal zijn moto uit het gesloten park duwen, met STILSTAANDE MOTOR,
tot aan de startzone. Een prikkaart zal hem worden overhandigd aan de ingang van
het gesloten park, 3 minuten voor zijn toegekende uur. .
o E. Binnen de minuut volgend op de start, moet de piloot zijn motor starten en met zijn
MACHINE AANGEDREVEN DOOR DE MOTOR, de zone uitgetekend op de grond

-

en gelegen op 20 meter van de startzone overschrijden (registratie van de
doortocht).
Uurcontrole : De bladen en de prikkaarten zullen als basis dienen in geval van betwisting.
Werkpark : In het werkpark is het toegelaten om met de motor te rijden.
Verplichte promoties rijders 2015: De 10 eerste Randonneurs stijgen naar de Juniors of
Beloften afhankelijk van hun leeftijd. De 10 eerste Juniors van het scratch klassement …..
Bestraffingen enduro seizoen 2014: toevoegen:; Gebruik van de tear off: uitsluiting

Tijdopname enduro 2014
De speciale proeven alsook de tijdcontroles zullen worden gechronometreerd/geregistreerd via het
signaal van de transponder van de firma RIS. De huurprijs van de transponder bedraagt 10 EUR
(eenzelfde prijs), Een support (om de transponder vast te maken) kan ter plaatse worden
aangekocht aan 10 EUR.

Promoties enduro
Beloften naar inters : GRANDJEAN Vincent (1ste)
Nationalen naar Inters : Paquet Vincent, Boeren Chris, Duterme Pascal, Vanzeebroeck Johnny,
Moeschal Leonard (5 eersten)
Juniors naar nationalen : Van Campenhout Gaetan, Defrere Benjamin, Lambois Jacky, Czokow
André, Hesse Pierre Yves (5 eersten)
Randonneurs naar juniors : Hias Chris, Baugniet Christophe, Remy Jean-Charles, Walravens
Franck, Soyez Axel (5 eersten)

Raadpleeg het volledige reglement weldra op www.fmb-bmb.be
TER HERINNERING: De jaarvergunninghouders moeten in orde zijn met hun
vergunning tegen maandagmiddag voor de wedstrijd (i.p.v. woensdag).

