INFO OPEN CLUBWEDSTRIJD 6 juli 2022
MCC Baarle Nassau-Hertog
Clubwedstrijden:
Woensdag 20 april 2022
Woensdag 11 mei 2022
Woensdag 15 juni 2022
Woensdag 6 juli 2022
Woensdag 17 augustus 2022

Belangrijke info:
Website
Email
Mobiel
Locatie

: www.mcc-baarle-nassau.nl
: info@mcc-baarle-nassau.nl
: 06-19837100
: Nieuwe Strumptsebaan, 5113 BZ Ulicoten

Aanmelden OPEN Clubwedstrijd 6 juli 2022 :
Voor deelname aan de open clubwedstrijd is het VOORAF
aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 5 juli 2022
19.00 uur.
Aanmelden : Whatsapp naar 06-19837100 of per mail info@mcc-baarle-nassau.nl
Naam
: Voor en achternaam
Rijnummer
Transpondernummer
KNMV licentie (alleen van toepassing voor niet leden)
Geef je klasse door:
Klasse A
= 50cc
Klasse B
= 65cc Kleine Wielen
Klasse C
= 65cc Grote Wielen
Klasse D
= 85cc Kleine Wielen
Klasse E
= 85cc Grote Wielen
Klasse F
= Liefhebbers 125cc (2 en 4 takt) t/m 250cc (2 en 4 takt)
Klasse G
= Liefhebbers 251cc en hoger (2 en 4 takt)
Klasse H
= Veteranen -50 (t/m 49 jaar)
Klasse I
= Veteranen +50 (50 jaar en ouder
Klasse J
= Supers A (=startbewijshouders) 125cc (2 en 4 takt) t/m 250cc (2 en 4 takt)
Klasse K
= Supers B (=startbewijshouders) 251cc en hoger (2 en 4 takt)
Na aanmelding ontvang je een betaalverzoek.
Leden t/m 15 jaar
€ 5,00
Leden 15 jaar e.o.
Niet-leden t/m 15 jaar
€ 10,00
Niet-leden 16 jaar e.o.

€ 10,00
€ 20,00

Reglement:
1. De wedstrijdleiding bepaalt de klasseindeling. De 1e clubwedstrijd wordt de startopstelling
van de 1e manche bepaald door loting, de 2e manche geldt de uitslag van de 1e manche.

2.
3.
4.
5.

6.

Bij de volgende clubwedstrijden wordt de 1e manche gestart volgens de uitslag van het
clubkampioenschap.
Voor aanvang van training aanmelden op het wedstrijdsecretariaat. Hier ontvang je jouw
startbandje en de info betreffende het vlaggen.
Aanvang training 16.00 uur (zie onderstaand volgorde trainingen)
Aanvang wedstrijd 17.30-17.45 uur (zie onderstaand volgorde wedstrijd)
Alle rijders zijn verplicht voor een andere klasse te vlaggen, door hem/haar zelf of door een
hem/haar aangewezen persoon (16 jaar of ouder). Elke manche zijn er minimaal 6
vlaggers nodig. Zijn deze niet aanwezig, dan wordt er niet gestart.
Puntentelling voor Clubkampioenschap over 5 clubwedstrijden:
1) de punten worden aan de rijders (clubleden) toegekend na afvlaggen;
2) de puntentelling is 30-27-25-23-21-19-17-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1;
3) de winnaar is de rijder met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten is de
uitslag van de laatste manche beslissend;
4) alleen clubleden komen in aanmerking voor de puntentelling;
5) alle clubwedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap;
6) na afloop van het seizoen vindt de prijsuitreiking voor het clubkampioenschap plaats.

7. Wedstrijd: doorgang wedstrijd ? Kijk vanaf 13.00 uur op onze website en/of Facebook.
8. Als de shovel (graafmachine) op het circuit is mag men het circuit niet betreden.
9. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zowel voor rijders als toeschouwers.
10. Iedere deelnemer verklaart bij inschrijving, dat hij het circuit accepteert zoals het is en de
vereniging vrijwaart van elke aansprakelijkheid die de wettelijke aansprakelijkheid te boven
gaat. Gebreken aan het circuit dienen na de training bij het bestuur gemeld te worden.
Schema training open clubwedstrijd:
16.00 uur
Liefhebbers en Supers
16.30 uur
50cc + 65cc kleine en grote wielen
16.40 uur
85cc kleine en grote wielen
16.50 uur
Veteranen (-50 jaar en +50 jaar)
17.00 uur
Liefhebbers en Supers
17.30 uur
Baan vlakken
17.45 uur`
Start 1e manche
Schema startvolgorde clubwedstrijd aanvang 17.45 uur
50cc + 65cc kleine en grote wielen
10 min. + 1 ronde
85cc kleine en grote wielen
10 min. + 1 ronde
Veteranen (-50 jaar en + 50 jaar)
12 min. + 1 ronde
Liefhebbers
12 min. + 1 ronde
Supers
15 min. + 1 ronde

