INFO SUPERMOTO 2014
Vergunningen en toegelaten klassen
Het is mogelijk om deel te nemen in de volgende klassen:
Categorie
ORIGINALS
DEBUTANTEN
NATIONALEN
EURO-NATIONALEN
PRESTIGE OPEN
Quads of Zijspannen
-

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

Maximale leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
Geen maximum leeftijd
maximale leeftijd
Geen maximum

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.

Koersnummers en nummerborden :
Categorie

Koersnr.

Kleuren

Daglicentie

Originals & Debutanten
Prestige
Nationalen & Euro-Nationalen
Quads /Side-cars

1 tot 199
1 tot 299
300 tot 499
1 tot 199

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 2013, blijven voorbehouden tot 15/02/2014. Vanaf 16/02/2014 zijn de
nummers vrij en beschikbaar voor andere aanvragers van een jaarlicentie.
* Opgelet : de Prestige rijders moeten contact opnemen met de KNMV (r.bremmer@knmv.nl) die hun
koersnummer zal toekennen en het BMB secretariaat zal informeren.

Verloop van de wedstrijden:
-

Klassen Originals/Debutanten, Prestige/Euro-Nationalen

De klasse Originals rijdt samen met de klasse Debutanten en de klasse Prestige met de klasse EuroNationalen. Voor elke klasse wordt een apart klassement opgesteld en een aparte kampioenschaptitel
toegekend.
Programma:
- Gechronometreerde oefeningen van 20 minuten
- 3 reeksen van 15 min + 1 ronde voor de klassen Originals & Debutanten
- 2 reeksen van 20 min. + 1 ronde voor de klassen Prestige & Euro-nationalen met nadien
mogelijkheid tot deelname aan een troostingswedstrijd of superfinale afhankelijk van de uitslagen.
-

Klasse Nationalen

Er worden meerdere trainingsgroepen voorzien in functie van het aantal inschrijvingen. Na de
gechronometreerde oefeningen, zal er een scratchklassement opgesteld worden van de gerealiseerde
tijden. Vervolgens worden de rijders opgesplitst in 2 groepen, nl. de Nationalen A en Nationalen B.
Nationalen A : 2 reeksen van 20 min. + 1 ronde met nadien mogelijkheid tot deelname aan een
troostingswedstrijd of superfinale van 20 ‘ + 1 ronde afhankelijk van de uitslagen

Nationalen B : 3 reeksen van 20 min. + 1 ronde

Belgian Supermoto Cup 2014
De « Belgian Supermoto Cup » (KNMV wedstrijden) is voorbehouden aan de rijders van de klassen
Debutanten, Nationalen of Euro-nationalen in het bezit van een BMB jaarvergunning. Deze wedstrijden
vinden plaats zonder deelname van de KNMV rijders volgens volgend schema: 1 oefensessie van 20
minuten + 2 reeksen van 20 minuten + 1 ronde
Het inschrijvingsgeld wordt verhoogd naar 70 EUR. Een titel van 'Beste rijder Belgian Supermoto Cup'
en een prijzenbarema op basis van het eindklassement voor de vier eerste rijders blijft voorzien. Het
inschrijven dient vooraf te gebeuren via de BMB website. Rijders die zich niet vooraf via de BMB website
hebben ingeschreven moeten een toeslag van 10 EUR ter plaatse aan de BMB afgevaardigde betalen
Kalender Belgian Supermoto Cup 2014
Nog mee te delen.

Nieuwigheden 2014 :
Sportreglement :
- Nieuwe klasse Euro-nationalen’ die samen rijdt met de categorie Prestige maar met een apart
klassement ( wedstrijden in België) De Euro-Nationalen mogen echter deelnemen aan de
wedstrijden ‘ Belgian Supermoto Cup ‘
De rijders van deze nieuwe klasse Euro-nationalen zullen worden aangeduid door de werkgroep
supermoto, een lijst zal in het reglement worden gepubliceerd. Niet-aangeduide rijders hebben
tevens de mogelijkheid een schriftelijke aanvraag in te dienen om een vergunning in deze klasse te
onderschrijven.
-

Nieuwe klasse ‘Debutanten’ voor nieuwe vergunninghouders of rijders die geen (jaar)vergunning
meer hebben gehad de afgelopen 5 jaar. De koersdirecteur/coördinator zal tevens kunnen
verplichten om rijders te doen stijgen van klasse. Zij zullen samen rijden met de Originals.

-

De klasse SM Open wordt de klasse Nationalen met onderverdeling in groepen volgens aantal
deelnemers

-

Startgrid : 2de reeks en 3

-

Prestige : startgrid 2de reeks omkeren van eerste 8 rijders op basis van de chrono’s.

-

Artikel 5.1 : toevoegen zonder inschrijvingskaart geen toegang gesloten park en oefensessies.

-

Gele vlag met rode strepen : bewogen i.p.v. onbewogen (nieuw FIM reglement)

-

Startprocedure : in geval van problemen op de grid terwijl het ronde licht brandt, zal het bord ‘start
delayed’ worden gebruikt of een bewogen rode vlag

-

Stop & go : vervangen door een straftijd van 3 plaatsen in het klassement van de reeks in geval van
valse start = iedere beweging voorwaarts terwijl het rode licht nog brandt.

-

Inschrijvingsgeld BMB wedstrijden: verhoging van 10 EUR (70 EUR) ; Inschrijvingsgeld Belgian
Supermoto Cup: verhoging van 10 EUR (70 EUR)

-

Podium onmiddellijk na het einde van elke categorie (einde laatste reeks)

-

Prijzenbarema: uitbetaling vanaf 30 minuten na officiële bekendmaking van de resultaten van de
laatste wedstrijd

de

reeks op basis van de chrono’s i.p.v. de uitslag van de 1ste reeks

Technisch reglement 2014
- Homologatie helmen (Japans logo)
- Verbod gebruik systeem ‘tear off’

Ter herinnering:
Milieumat
Het gebruik van een milieumat is verplicht. Volgende sanctie wordt voorzien: uitsluiting uit de wedstrijd
Een mat kan worden besteld via het bestelformulier toegevoegd bij de vergunningsaanvraag of te
downloaden van de BMB website. De mat dient in goede staat te verkeren. De BMB milieu afgevaardigde
heeft de bevoegdheid de staat te beoordelen.
Inschrijvingsprocedure
De inschrijvingsprocedure verloopt volledig elektronisch via de BMB website. Elke vergunninghouder zal nog
een e-mail ontvangen met de te volgen procedure voor 2014.
Deadline vergunningsaanvragen
De aanvragers van een jaarvergunning 2014 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 2014 zal weldra beschikbaar zijn op de BMB website

