AANVULLEND REGLEMENT
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2018
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en KNMV
Plaats: Zelhem

datum: 27 oktober 2018

1. Naam van het evenement
Deelnemers

2.

3.

4.

: KNMV Open Nederlands Kampioenschap Enduro / BK Enduro
: KNMV Enduro startlicentiehouders
Deelnemers met een Internationale- of Euro licentie van een bij de
FIM of FIM Europe aangesloten bond
Houders van een KNMV dagstartlicentie (daglicentiehoudersklasse)
Klassen
: Inters, Nationalen, Hobbyklasse en Daglicentiehoudersklasse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisatie
Naam
: Zelhemse Auto en Motor Club
Adres
: Postbus 79
Postcode/Plaats
: 7020 AB Zelhem
Tel.nr.
: 06-20597432
E-mail
: enduro@zamc.nl
Website: www.janvanbeekrit.nl
Website
: www.zamc.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Officials
Juryvoorzitter
: Joop Wuestenenk
Wedstrijdleider
: Pieter Visser
Hoofd Techniek
: Jan Klein Brinke
Starter(s)
: Maaike Witzel
Hoofd Tijdwaarneming
: Marthijn Wagenaar
Arts
: Pieter van de Sar
Milieuofficial
: Mario Pieterse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de KNMV Motorsport-, Enduro-,
Tucht- en Milieu- reglementen en dit Aanvullend Reglement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement
Adres
: Korenweg 4
Postcode + woonplaats
: 7021 ME Zelhem
Tel.nr
: 06-20597432
Routebeschrijving (evt. als bijlage)
: navigatieadres zie boven / 52.016155, 6.329879
Wedstrijd clubcontactpersoon
: Werner Oosterink
GSM telefoonnr. clubcontactpersoon : 06-20597432
Aanmelden deelnemers van
: vrijdag 26-10 vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur (+ pre-keuring BK rijders)
zaterdag 27-10 vanaf 07.00 uur
De rijder die vooraf heeft betaald hoeft zich niet meer te melden bij de club inschrijftafel. Alleen rijders die nog
niet betaald hebben gaan eerst naar de club inschrijftafel / in het clubhuis om aan zijn/haar financiële
verplichting te voldoen (de rijder krijgt dan van de club een kaart met paraaf of stempel betaald).
Rijders in de dagstartlicentiehoudersklasse melden zich altijd vooraf bij de inschrijftafel voor de
betalingsverplichting en/of ophalen rijnummerstickerset (pas daarna keuren). Zie ook Artikel 11.2.1 van het
Enduro Technisch reglement.

Attentie:
Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig vooraf schriftelijk (e-mail) af te
melden bij de organisator!
5. Inschrijfgeld daglicentieklasse en KNMV daglicenties
Het inschrijfgeld dient bij aanmelding op de wedstrijddag voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de
organisator bedraagt € 37,50. Het inschrijfgeld voor de teamcompetities ( € 10,= per team/wedstrijd) gaat
centraal via de KNMV (inschrijfmoment van het team/de teams).
Een KNMV dagstartlicentie kost € 27,50 (met PO dekking € 35,=). De daglicentie dient bij het
wedstrijdsecretariaat van de club voor aanvang van het evenement getoond te worden (papieren uitdraai
of digitaal). Een daglicentie vraag je aan via deze weblink: https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130
Een organisator kan besluiten om een boetebedrag te heffen bij te late betaling (max. € 10,= extra
per rijder / per team / per dag).
Sluitingsdatum inschrijvingen
: donderdag 25 oktober 2018
Rekeningnummer
: NL87RABO 0374 734 224 (o.v.v. naam / klasse / rijnr.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Technische controle en keuring
Plaats
: Korenweg 4 te Zelhem (bij clubhuis ZAMC) Aanvang keuring om: 07:00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wedstrijdgegevens
Aantal ronden Inters
:3
Aantal ronden Nationalen
:3
Aantal ronden Hobby- & Dagklasse
:2
Totaal te rijden afstand Inters
: 204 km / Inters krappere A-tijd: nader te bepalen
Totaal te rijden afstand Nationalen
: 204 km
Totaal te rijden afstand Hobby- & Dagklasse
: 136 km
Maximale wedstrijdtijd Inters
: volgt z.s.m.
Maximale wedstrijdtijd Nationalen
: volgt z.s.m.
Maximale wedstrijdtijd Hobby- & Dagklasse : volgt z.s.m.
Bekendmaking rijtijd
: uiterlijk vrijdag om 18.00 uur (website club/enduro.nl)
CP1
: lengte: volgt / dubbel gereden: ja
CP2
: lengte: volgt / dubbel gereden: nee
CP3
: lengte: volgt / dubbel gereden: ja
Starttijd eerste deelnemer
: 08:30 uur
Volgorde
: starten op scratch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Prijzen
De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking
: per klasse winnaar 1 beker
Per klasse en voor de club-, merk-, en handelaarteams
: per klasse winnaar 1 beker
Aanvullende info:

Let op: Bij cross-proef 1 (CP1) en cross-proef 3 (CP3) rijdt u in de proef
twee ronden per keer!

Plaats
: Zelhem
Datum
: 22-09-2018
Naam / handtekening secretaris organisatie
Werner Oosterink
Secretaris endurocommissie ZAMC

goedgekeurd door de KNMV:

KNMV Sport / Postbus 650, 6800 AR Arnhem
tel.: (026) 352 85 15 - fax: (026) 352 85 22 e-mail: sport@knmv.nl

