
 

   

 

DAGINDELING CLUBWEDSTRIJD 

Zondag 18 augustus en 22 september. 

 

Inschrijving: tussen 08.00 – 09.00 uur. 

 

 TRAININGEN (1 verkenningsronde) 
50cc en 65cc (halve circuit) tussen 09.00 en 09.05 uur        

85cc  tussen 09.05 en 09.10 uur 

125cc 2t  tussen 09.10 en 09.15 uur 

250cc 2t/4t tussen 09.15 en 09.20 uur 

500cc 2t/4t tussen 09.20 en 09.25 uur 

Startlicentiehouders 125cc/250cc/500cc  tussen 09.25 en 09.30 uur 

 

Wedstrijden: 

 

1
e
 manche  50cc en 65cc  09.35 - 09.47 uur 10 min. + 1 r. 

       85cc   09.50 - 10.02 uur 10 min. + 1 r. 

       125cc 2t   10.05 - 10.20 uur 12 min. + 1 r.  

 250cc 2t/4t      10.23 - 10.38 uur 12 min. + 1 r. 

       500cc 2t/4t   10.41 - 10.56 uur 12 min  + 1 r. 

       Startlicentiehouders 11.00 - 11.20 uur 15 min. + 1 r. 

 

2
e
 manche  50cc en 65cc  11.25 - 11.37 uur 10 min. + 1 r. 

       85cc   11.50 - 12.02 uur 10 min. + 1 r. 

       125cc 2t   12.05 - 12.20 uur 12 min. + 1 r. 

       250cc 2t/4t      12.23 - 12.38 uur 12 min .+ 1 r. 

       500cc 2t/4t   12.41 - 12.56 uur 12 min. + 1 r. 

       Startlicentiehouders 13.00 - 13.20 uur 15 min. + 1 r. 

 

 De start- en districtslicentiehouders worden afzonderlijk geklasseerd. 

 Met het oog op de beschikbare tijd bestaat de training uit slechts 

  1 verkenningsronde ! 

 De wedstrijdleider heeft het recht van dit programma af te wijken. 

 Transponder vanaf de klasse 85cc verplicht. Huren is niet mogelijk. 

Meedoen zonder transponder is mogelijk, echter je komt niet in de 

uitslag voor! 

 Deelnemers moeten in het bezit zijn van een MCMO-seizoenkaart 2019 

en een KNMV start- of Basislicentie MotoCross 2019. 

 Door de Motorsport Organisatie Nederland|(MON) afgegeven licenties is 

niet toegestaan. 

 Er kan alleen worden ingeschreven met een gecertificeerde 

vlaggenist. Wanneer de vlaggenist zijn taak verzuimd betekent dit 

uitsluiting van de rijder. De rijders in de klasse 50/65cc zijn vrijgesteld 

van een vlaggenist 

 

*********************** 


