SUPERMOTO
Klasse MINIMOTARD : bijzondere schikkingen
Inleiding
De klasse MINIMOTARD werd in voege gebracht in het kader van het project « Promotion, découverte,
initiation et perfectionnement de la pratique du motocyclisme en Fédération Wallonie-Bruxelles »
Dit project heeft als belangrijkste doelstelling de jeugdopleiding binnen de motorsport, van de basisinitiatie
tot en met de ondersteuning van topsportcompetitie.
Een van de stadia van deze training is het aanleren van de verschillende technieken gerelateerd aan het
rijden in wedstrijdverband, ongeacht de discipline. Daartoe is het essentieel, zowel in supermoto als in andere
bestaande disciplines, om wedstrijden te organiseren aangepast aan deze opleiding, rekening houdend met
de specifieke aanpassingen die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen (opvolging door
gediplomeerde instructeurs, een aangepast circuit, leeftijd van de deelnemers, cilinderinhoud van de
machines, ...)
Réglementering
De klasse MINIMOTARD wordt als een bijkomende SUPERMOTO wedstrijd voorzien in het geval dat de
manifestatie wordt georganiseerd over meer dan 1 dag. Deze klasse mag ook worden geïntegreerd op een
dag wanneer de organisator bv. een bijkomende trainingsdag organiseert
Een instructeur in het bezit van een ADEPS diploma (niveau 2 of MSIni) zal het circuit voorbehouden voor
de MINIMOTARD vastleggen en inspecteren. Hij zal ook de rol van raadgever voor de koersdirecteur
uitoefenen voor het verloop van een deel van desbetreffende wedstrijd van deze klasse.
Omloop
In het geval van overmacht kan de omloop ten alle tijden tijdens de manifestatie worden gewijzigd na een
gezamenlijke beslissing van de instructeur (met ADEPS diploma), de koersdirecteur en het
organisatiecomité.
Deelnemers
De datum van de wedstrijd dient als referentie te worden genomen voor het bepalen van de voorgeschreven
leeftijden.
De wedstrijden « MINIMOTARD » zijn toegankelijk voor rijders van 8 tot en met 14 jaar oud.
De deelname aan de klasse « MINIMOTARD » is voorbehouden aan :
1. Houders van een nationale jaarvergunning MINIMOTARD uitgereikt door de FMWB of de VMBB.
2. Aan de Belgische rijders mits aflevering van een vergunning geldig voor 1 manifestatie voor een bedrag
van 45 EUR onderschreven via de toepassing Magelan.
3. Aan de Belgische rijders mits aflevering van een vergunning geldig voor 1 manifestatie ter plaatse op de
dag van de wedstrijd voor een bedrag van 55 EUR. Het vereiste document zal kunnen worden
gedownload van de BMB website. Dit document bevat de ouderlijke toelating waarbij de handtekeningen
moeten worden bekrachtigd door de gemeentelijke administratie.
Motorfietsen
De toegelaten motorfietsen zijn :
Van 8 tot 10 jaar : enkel 65cc
Van 10 tot en met 14 jaar : van 65 cc tot 85 cc 2-takt of van 85cc tot 150 cc 4-takt Geen
bijzonder bepalingen voor wat betreft de maten van de wielen.
Rijtijd
Oefeningen : 5 minuten vrije oefeningen + 10 minuten gechronometreerde oefeningen
Wedstrijden : reeksen van12 minuten + 1 ronde (maximum 2 reeksen per dag)

