INFORMATIE AAN DE BELGISCHE VERGUNNINGHOUDERS
FRANSE WEDSTRIJD IN ROCROI 28/05/2017
Inschrijvingsmodaliteiten :
De Franse club zal zelf de inschrijvingen beheren via de website
MotoTT.com.
De Belgische rijders die wensen deel te nemen aan deze twee wedstrijden
zullen in eerste instantie een account op deze website moeten aanmaken
en vervolgens, zoals de Franse rijders, de online instructies volgen.
Rijders die reeds een account hebben, kunnen met hun gegevens
inloggen.
De inschrijvingen zullen slechts door de clubs worden bevestigd
eens het inschrijvingsgeld werd ontvangen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 57 € per wedstrijd. De Belgische rijders
moeten dit bedrag verplicht via bankkaart (Mastercard, Maestro, enz…)
betalen en dit tezelfdertijd als hun inschrijving.
Voor de piloten 50cc en dames zal het inschrijvingsgeld, conform het BMB
reglement, door de organisator worden terugbetaald (cash of via
bankoverschrijving) op het einde van de wedstrijd.
Het is onnodig om inzake de inschrijvingen telefonisch contact op te
nemen met de BMB.
Om het BMB reglement enduro te respecteren, zal voor de Belgische
vergunninghouders het inschrijvingsgeld worden vermeerderd met 10 €
(verzekering buitenland/fonds enduro) bij de administratieve controles op
zaterdag of zondagochtend. Dit bedrag van 10 € zal moeten worden
betaald aan de bevoegde official van de BMB die ter plaatse aanwezig zal
zijn om dit bedrag in ontvangst te nemen tijdens de administratieve
controle.
De inschrijving zal worden afgesloten op 1 mei!
In het geval dat het maximum aantal piloten bereikt zou worden voor
deze afsluitingsdatum, zullen de inschrijvingen eerder worden afgesloten.
Het maximaal aantal piloten werd vastgelegd op 550.
Uw inschrijving zal slechts geldig zijn eens de betaling werd
ontvangen door de club. Er wordt geen enkele uitzondering
toegestaan.
Tenslotte zullen de Belgische piloten die samen wensen te rijden zich op
hetzelfde ogenblik moeten inschrijven (met inbegrip van de betaling)

Verloop van de wedstrijd
Administratieve controles :
Deze zullen plaatsvinden op zaterdagavond (15u30-19u00) en
zondagochtend (6u30-7u30) (enkel voor de laatkomers).
De piloten zullen het verzekeringsbewijs, de inschrijvingskaart van de
motorfiets (Opgelet: garage plaat verboden), hun rijbewijs (Opgelet:
voorlopig rijbewijs verboden) moeten voorleggen.
De piloot die met een motorfiets rijdt die niet verzekerd /
ingeschreven is op zijn eigen naam, zal een bewijs van uitlening
van de verzekeringsmaatschappij en/of de firma die hem de
motorfiets ter beschikking stelt, moeten leveren.
Technische controle :
De motorfiets zal moeten worden aangeboden door de piloot zelf. Hij zal
op hetzelfde ogenblik als de motorfiets ook een helm en een rug
bescherming moeten aanbieden die voldoen aan de laatste
homologatienormen (zie bijlage). Opgelet: er zullen geen uitzonderingen
worden toegestaan.
Categorieën :
Zie bijzonder reglement
Parkoers en afstanden:
Circuit van ongeveer 130 km met 4 speciale proeven.
Voor deze wedstrijden wordt een zone voor het tanken voorzien.
Opgelet: de assistentie is ten laste van de piloot. De club zal niet zorgen
voor het transport van de benzine en/of materieel.

