G.T. FMB Courses sur route – W.G. Snelheid BMB
Vragenlijst rijders met het oog op het bekomen van de BMB vergunning 2016
DEZE VRAGENLIJST MOET VERPLICHT WORDEN TERUGGESTUURD MET DE
VERGUNNINGSAANVRAAG 2016 NAAR UW RESPECTIEVELIJKE AANGESLOTEN
BOND (VMBB of FMWB)
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OM DE VRAGEN TE BEANTWOORDEN DIENT U DE VAKJES (« ») AAN TE KRUISEN BIJ DE
ANTWOORDEN DIE VOLGENS U CORRECT ZIJN
Voor elke vraag is er maximum slechts 1 antwoord GELDIG.
U mag het BMB reglement Snelheid 2016 raadplegen .
01. De witte vlag met rood diagonaal kruis wordt bewogen getoond op de posten van commissarissen van de curve 9, meer
bepaald op posten F9A, F9B en F9C. Wat is hiervan de betekenis ?
A. Dat er regendruppels op de piste vallen in de curve 9,
B. Dat de commissarissen van curve 9 zich vergissen en de vlag onbewogen hadden moeten tonen om u te
informeren dat er regendruppels op de piste vallen in de curve 9,
C. Dat de piste in curve 9 glad is geworden door een grote hoeveelheid water,
02. Tijdens een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap sprint, wacht u in de pitstraat op de start van de eerste oefensessie
voorzien in het programma van het evenement voor uw klasse. De official van dienst zwaait met de groene vlag bij de uitgang
van de pitstraat, u en alle andere rijders die stonden te wachten verlaten de pitstraat en:
A. u betreedt de piste en rijdt vrij gedurende 25 minuten, de duur van deze eerste officiële oefensessie,
B. u betreedt de piste en rijdt verplicht aan een beperkte snelheid gedurende de eerste twee ronden,
C u betreedt de piste en u moet twee ronden afleggen aan een beperkte snelheid achter een officieel voertuig van
de organisatie, achter elkaar op 1 lijn, zonder de andere rijders in te halen.
03. De gele vlag wordt bewogen getoond in een curve als gevolg van een valpartij aan de buitenzijde van een bocht. Wat betekent
voor u deze gele bewogen vlag?
A. U dient te vertragen en klaar zijn om te stoppen. Het is verboden andere rijders in te halen tot aan de volgende
curve.
B. U dient te vertragen en klaar zijn om te stoppen. Het is verboden andere rijders in te halen tot op de plaats waar
een groene vlag onbewogen wordt getoond
C. U dient te vertragen en klaar zijn om te stoppen. Het is verboden andere rijders in te halen tot op de plaats waar
een groene vlag bewogen wordt getoond.
04. Het bijzonder reglement van een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap snelheid bepaalt, zoals toegelaten door het BMB
reglement vanaf 2016, dat de toegang tot de startgrid verboden is voor elke assistentie op het einde van de verkenningsronde
(elke interventie op de grid is dus verboden). Welke borden worden door de koersdirectie getoond voor de start van de
opwarmingsronde?
A. 5’ , 3’ , 1’, 30;
B. 3' , 1' , 30"
C. 1' , 30"
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05. Tijdens een reeks van het Belgisch Kampioenschap sprint 2016, bevindt u zich op de startgrid en de koersdirectie staat op het
punt de start te geven van de opwarmingsronde, hoe zal u dit signaal worden meegedeeld ?
A. Door het tonen van de groene vlag, onbewogen;
B. Door het aansteken van de groene lichten
C. Door het tonen van de groene vlag, bewogen
06. Tijdens een endurance wedstrijd over 6 Uren wordt na 5 minuten wedstrijd op alle posten van commissarissen een wit bord
met het opschrift « SC », zwart gedrukt, getoond. Wat betekent dit?
A. Dat een medisch voertuig op het circuit rijdt,
B. Dat de wedstrijd wordt geneutraliseerd, dat u dient te vertragen, dat het verboden is de andere rijders in te halen
en dat u een safety-car zal naderen die u tevens niet mag inhalen,
C. Dat talrijke rijders een valse start van de wedstrijd hebben veroorzaakt die wordt onderbroken zodat een nieuwe
start kan worden gegeven. U dient uw ronde te beëindigen en de pitstraat binnenrijden,
07. Tijdens een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap "Belgian Supersport", tonen de pistecommissarissen (vlag) tijdens de
10de ronde van een wedstrijd die er 12 telt, u op de 3 posten van de curve 9 (F9A, F9B en F9C) de blauwe vlag bewogen.
Welke boodschap willen de pistecommissarissen u meedelen?
A Dat de wedstrijd wordt ingekort door de Koersdirectie en dat ze wordt beëindigd bij uw volgende doortocht op de
aankomstlijn
B. Dat u op het punt staat ingehaald te worden door een of meerdere snellere rijder(s) en dat u deze snellere rijders
moet toelaten u in te halen bij de eerst volgende gelegenheid
C. Dat u moet vertragen door uw lijn te verlaten om zo een of meerdere snellere rijders toe te laten u in te halen
08. Vijf minuten voor het einde van de tweede kwalificatiesessie van een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap snelheid,
merkt u dat op alle posten van vlaggencommissarissen de zwarte vlag met oranje cirkel bewogen wordt getoond samen met
uw koersnummer. Wat betekent dit voor u?
A. Dat u dient te vertragen en de ronde van het circuit moet voltooien om de pitstraat in te rijden;
B. Dat u onmiddellijk de piste dient te verlaten na de eerste vlag met uw nummer te hebben gezien en uw motorfiets
aan de zijkant, buiten elke rijlijn, te plaatsen
C. Dat u dient te vertragen en de ronde van het circuit moet voltooien om de pitstraat in te rijden en u onmiddellijk bij
de technische controle aan te bieden voor een geluidscontrole van uw motorfiets
09. De rode vlag wordt bewogen getoond op alle posten van commissarissen gedurende de voorlaatste ronde van een wedstrijd
die er 10 telt. Wat doet u
A. U vertraagt en zet uw circuitronde voort aan beperkte snelheid en op het einde van deze ronde rijdt u de pitstraat
in
B. U stopt onmiddellijk aan de kant van de piste,
C. U zet uw circuitronde verder tot aan uw volgende doortocht bij de aankomstlijn, nadien vertraagt u om een
uitloopronde af te leggen en de pitstraat in te rijden,
10. Tijdens een officiële oefensessie van een wedstrijd tellende voor het Belgisch Kampioenschap wordt de gele vlag met rode
streep bewogen getoond aan een post van commissarissen tezelfdertijd als de bewogen witte vlag met rood diagonaal kruis,
wat betekent dit ?
A Dat het wegdek op het gedeelte dat volgt gewijzigd werd om een andere reden dan de regen;
B. Dat het wegdek op het gedeelte dat volgt gewijzigd werd als gevolg van een grote hoeveelheid water op de piste ;
C. Dat de commissaris zich vergist want hij had de vlaggen onbewogen moeten tonen om u te melden dat het
wegdek op het gedeelte dat volgt gewijzigd werd als gevolg van een grote hoeveelheid water op de piste

DE ONDERSTAANDE TABEL DEWELKE UW ANTWOORDEN OP DE VRAGEN BEVAT MOET VERPLICHT WORDEN
INGEVULD. PLAATS EEN KRUISJE IN HET VAK DAT OVEREENKOMT MET UW ANTWOORD.
U DIENT MINSTENS 7 GOEDE ANTWOORDEN TE GEVEN OM UW VERGUNNING 2016 TE KUNNEN BEKOMEN.
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