INFO SUPERMOTO 2018
Vergunningen en toegelaten klassen
Het is mogelijk om deel te nemen in de volgende klassen:
Categorie
Originals
Debutanten
Seniors
Nationalen
Euro-Nationalen
Prestiges
Quads of Zijspannen
-

Minimum leeftijd

Maximum leeftijd

15 jaar
15 jaar
30 jaar
15 jaar
16 jaar
16 jaar
16 jaar

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

De rijders jonger dan 18 jaar dienen een toelating vanwege de wettelijke ouders voor te leggen, de
handtekeningen dienen gelegaliseerd te worden door de gemeentelijke autoriteit van hun woonplaats.
De leeftijdslimiet vangt aan op de datum van de verjaardag van de rijder.
•

•

•
•

De rijders, welke een jaarvergunning ‘Debutanten‘ willen onderschrijven mogen de laatste 5 (vijf)
jaar geen houder geweest zijn van een supermoto jaarvergunning in een andere categorie met
uitzondering van de rijders die, door beslissing van de werkgroep Supermoto, verplicht promoveren
naar een hogere categorie
De rijders, welke een jaarvergunning ‘Seniors‘ willen onderschrijven dienen de minimum
leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben en mogen de laatste 5 (vijf) jaar geen houder geweest
zijn van een supermoto-jaarvergunning in een andere categorie dan de Debutanten, met
uitzondering van de rijders die, door beslissing van de werkgroep Supermoto, verplicht
promoveren naar een hogere categorie.
De Coördinator, de werkgroep en/of koersdirecteur hebben het recht om een rijder te doen stijgen
naar een andere categorie. Deze stijging blijft geldig voor het lopende seizoen.
Elke gemotiveerde aanvraag voor het dalen of stijgen van klasse zal moeten worden
voorgelegd aan voormelde werkgroep supermoto ten laatste 15 dagen voor de eerste
wedstrijd van 2018.

Koersnummers en nummerborden :
Categorie

Koersnr.

Kleuren

Daglicentie

Originals, Debutanten & Senior

1 tot 199

vrij

vanaf 500

Prestiges

1 tot 299

vrij

/

Nationalen & Euro-Nationalen

300 tot 499

vrij

vanaf 500

Quads/Side-cars

1 tot 199

vrij

/

Het is strikt verboden af te wijken van deze regels voor de toekenning van de koersnummers
De rijnummers, toegekend voor 2017, blijven voorbehouden tot 15/02/2018. Vanaf 16/02/2018 zijn de
nummers vrij en beschikbaar voor andere aanvragers van een jaarlicentie.
* Opgelet : de licentiehouders Prestige die hun rijnummer 2017 wensen te behouden, nemen contact met de
coördinator (leslie.beys@telenet.be ) die het BMB secretariaat en de KNMV zal informeren.

Inschrijvingen voor de wedstrijden:
De deelnemers dienen zich verplicht in te schrijven via de BMB website (www.fmb-bmb.be) en het
inschrijvingsgeld aan de organisator te betalen, minstens 8 dagen voor de wedstrijddatum.
Inschrijvingsgeld 2018 (ongewijzigd):
Jaarvergunninghouders Supermoto: Nationalen, Euro-nationalen, Prestige & Demo Zijspannen
Wedstrijd over 1 dag: € 80, wedstrijd over 2 dagen: € 90 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag € 90, voor wedstrijden over 2 dagen € 100.
Vergunninghouders 1 manifestatie: Nationalen, Euro-nationalen, Prestige
Wedstrijd over 1 dag: € 100, wedstrijd over 2 dagen: € 110 bij voorinschrijving en betaling aan de
organisator ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter
plaatse bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag € 110, voor wedstrijden over 2 dagen € 120.
Jaarvergunninghouders Supermoto: Debutanten, Originals, Cup TM85 en Quads
Wedstrijd over 1 dag: € 60, wedstrijd over 2 dagen € 70 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag: € 70, voor wedstrijden over 2 dagen: € 80
Vergunninghouders 1 manifestatie: Debutanten, Originals, Cup TM85 en Quads
Wedstrijd over 1 dag: € 80, wedstrijd over 2 dagen € 90 bij voorinschrijving en betaling aan de organisator
ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving en/of betaling en inschrijving ter plaatse
bedragen de inschrijfgelden voor wedstrijden over 1 dag: € 90, voor wedstrijden over 2 dagen: € 100

Belangrijkste nieuwigheden 2018 :
-

Nieuwe klasse Seniors (+ 30 jaar) (rijden samen met debutanten maar met een apart klassement)
Rugbescherming verplicht + geen cross handschoenen meer toegelaten, enkel lederen
handschoenen
Stroomonderbreker quads : geen wijzigingen
Quads: punten BK enkel voor jaarvergunninghouders
Enkel de Belgische wedstrijden zullen meetellen voor BK (de wedstrijden in Nederland tellen enkel
voor de BeNecup)

Promoties rijders 2017
Debutanten naar Nationalen: nr. 1 en 2, 3 verplicht ; nr. 4 en 5 facultatief
Verplichte: promotie: Raemdock T., Demolder A. en Jacob P.
Facultatieve promotie: Cornelis R. en Maniquet F.
Nationalen naar Euro-Nationalen : nr. 1 en 2 verplicht ; 3 facultatief
Verplichte: Corman François en Jamar Sebastien
Facultatieve promotie: Meyan Kevin
Euro - Nationalen naar Prestige : nr. 1 en 2, 3 verplicht, 4 en 5 facultatief
Verplichte: promotie: Roos Koen; Boris Lienard, Tausch T.
Facultatieve promotie: Lagamme N., Boot J.

Samenwerking KNMV 2018
-

Alle wedstrijden in Nederland en België voor de categorieën Prestige, Euro-Nationalen en
Nationalen tellen mee voor de BeneCup in de respectievelijke categorieën.

Inschrijvingen wedstrijden in Nederland: De deelnemers dienen zich verplicht in te schrijven via de BMB
website (www.fmb-bmb.be) en het inschrijvingsgeld aan de BMB te betalen, minstens 8 dagen voor de
wedstrijddatum. Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 EUR (alle klassen) en 90 EUR in geval van laattijdige
inschrijving en/of betaling.

Ter herinnering:
Milieu
Het gebruik van een milieumat is verplicht. Volgende sanctie wordt voorzien: uitsluiting uit de wedstrijd
Een mat kan worden besteld via het elektronisch bestelformulier op de BMB website (www.fmbbmb.be), menu milieu - documenten.
Het gebruik van Tear offs zijn verboden. Volgende sanctie wordt voorzien: uitsluiting uit de wedstrijd
Transponder
Rijders hebben de mogelijkheid hetzij een transponder (type X2 transponder MX) aan te kopen / te huren via
de firma Mylaps (www.mylaps.com) hetzij een transponder ter plaatse te huren bij het BMB college voor
tijdopname. De verhuurprijs ter plaatse bedraagt 20 EUR en een waarborg van 50 EUR zal worden
gevraagd. De rijders worden aangeraden een transponder aan te kopen / te huren via de firma mylaps wat
op termijn goedkoper zal zijn.
Vergunningsaanvragen
De BMB, VMBB en FMWB lanceren, in samenwerking met de firma Magelan Software, een nieuwe digitale
toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag 2018. Deze app, My FMB-BMB, kan je installeren
op je desktop/laptop en zal weldra ook kunnen geïnstalleerd worden op je tablet/smartphone (Apple en
Google Play store). Je vindt de installatie link op de homepage van de BMB website of via volgende link:
http://fmb-bmb.magelan.be/ .
Opgelet: De rijders die in 2017 een BMB vergunning hadden, melden zich aan als ‘Vergunninghouder
sport 2017’, alle andere als ‘Nieuwe vergunninghouder’
De aanvragers van een jaarvergunning 2018 moeten in orde zijn (volledig dossier en betaling) tegen
maandagmiddag voor de wedstrijd van ’s zondags.

Het reglement 2018 zal weldra beschikbaar zijn op de BMB website

