INSCHRIJVINGSPROCEDURE SUPERMOTO WEDSTRIJDEN

INFORMATIE RIJDERS Vanaf dit jaar zal er een verplichte elektronische voorinschrijving worden voorzien om deel te kunnen nemen aan de
wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap Supermoto. We wensen allereerst op te merken dat deze formule tot
doel heeft de organisatoren toe te laten hun wedstrijd beter te kunnen voorbereiden.
De inschrijvingsprocedure verloopt volledig elektronisch via de BMB website. U dient in de menu kalender de
supermoto aan te klikken waarvoor u wenst in te schrijven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de BMB
vergunninghouders en de niet-BMB vergunninghouders.

1. BMB Vergunninghouders
Elke BMB vergunninghouder 2011 zal via e-mail een gebruikersnaam en een paswoord ontvangen om in te loggen
op de BMB website. Bent u uw paswoord vergeten maar kent u nog uw gebruikersnaam? In dat geval kan u gewoon
in de linkerbalk (onder login) een nieuw paswoord aanvragen. U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met het
secretariaat! Opgelet: uw account zal worden gecreëerd vanaf het ogenblik dat uw vergunning 2011 in orde is! Het is
dus erg belangrijk dat uw vergunning minstens 15 werkdagen voor de eerste wedstrijd geregeld is om elektronisch te
kunnen inschrijven
Eens men is ingelogd, zal bij elke supermoto wedstrijd (klik in supermoto kalender op desbetreffend event) een link
verschijnen naar het registratieformulier van de wedstrijd. U dient de diverse velden aan te vullen en het formulier in
te dienen (knop onderaan). Tenslotte dient u het inschrijvingsgeld te storten op de bankrekening van de
organiserende club vermeld op het elektronisch inschrijvingsformulier.
De organisator zal de inschrijving bevestigen vanaf ontvangst van de betaling door het vakje ‘betaald’ aan te kruisen
op het inschrijvingsformulier dat de rijder zal kunnen raadplegen.

2. Niet BMB-vergunninghouders
Rijders die geen BMB jaarvergunning bezitten (dagvergunning of buitenlandse vergunning) dienen zich eveneens
vooraf via de website in te schrijven. Bij elke supermoto wedstrijd (klik in de supermoto kalender op desbetreffend
event) is er een link naar het registratieformulier van de wedstrijd voor ‘niet licentiehouders’. Zij dienen uiteraard
eveneens de diverse velden aan te vullen en het formulier in te dienen (knop onderaan). Echter, zij zullen verplicht
zijn dit elektronisch formulier nadat het volledig ingevuld werd af te drukken en te ondertekenen. Het getekend
exemplaar dient te worden meegenomen naar de wedstrijd en afgegeven aan de inschrijvingstafel alvorens te kunnen
deelnemen. Tenslotte dienen ook zij het inschrijvingsgeld en de dagvergunning te storten op de bankrekening van de
organiserende club vermeld op het elektronisch inschrijvingsformulier.
Een week voor elke wedstrijd zal op de BMB website een lijst van ingeschreven rijders worden gepubliceerd. Enkel de
rijders die volledig in orde zijn met de betaling van het inschrijvingsgeld zullen op deze lijst worden opgenomen.
Opgelet: Rijders die niet op deze definitieve lijst zijn opgenomen, maar toch wensen deel te nemen dienen zich ter
plaatse in te schrijven en betalen een supplement van 15 EUR
Rijders die niet de mogelijkheid zouden hebben om via de BMB website in te schrijven worden verzocht contact op te
nemen met elke organisator om zijn inschrijving te regelen..

3. Uw account beheren (enkel BMB vergunnnghouders)
Rijders die een BMB jaarvergunning bezitten zullen hun BMB gebruikersaccount kunnen beheren via de menu ‘mijn
account’ in de linkerbalk. Zij kunnen sommige velden aanvullen en wijzigen (vb. adres, geboortedatum,…) om te
vermijden deze gegevens steeds opnieuw te moeten invoeren wanneer zij zich inschrijven voor een supermoto
wedstrijd.

