Charter van de enduro categorie: recreanten
In het kader van een wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap
enduro, onder de auspiciën van de Belgische Motorrijdersbond
en/of van haar aangesloten bonden, FMWB en Motorsport
Vlaanderen, kan een club rijders in de categorie “Recreanten”
toelaten. De enduro motorfietsen zullen gehomologeerd en
ingeschreven zijn. De Recreanten worden niet opgenomen in
het kader van de competitie maar zullen het enduro verbinding
tracé kunnen volgen onder bepaalde voorwaarden
Deze piloten moeten:
1. Hetzij een jaarvergunning Training Off-road bezitten afgeleverd door de FMWB of
Motorsport Vlaanderen, via de My FMB-BMB toepassing (Magelan)
2. Hetzij een vergunning 1 manifestatie Recreanten bezitten afgeleverd door de FMWB of
Motorsport Vlaanderen, via de My FMB-BMB toepassing (Magelan). De aflevering
van de vergunning 1 manifestatie Recreanten zal ook mogelijk zijn ter plaatse ’s
ochtends van de wedstrijd bij de administratieve verantwoordelijke van de BMB.
3. Zich
vooraf
inschrijven
via
de
website
fmbenduro.ris-timing.be.
Het regelen van de 1 dag vergunning en de inschrijving ter plaatse ‘ ochtends op de
dag van de wedstrijd zijn ook mogelijk en dit zonder meerprijs.
4. In staat zijn zijn/haar aansluiting bij een club aangesloten bij de FMWB of Motorsport
Vlaanderen aan te tonen. In tegengesteld geval zullen zij hun jaarlijkse aansluiting bij
de organiserende club ter plaatse ‘ ochtends op de dag van de wedstrijd moeten
regelen.
5. Een waarborg neerleggen van 50 EUR voor het rugnummer
6. Zich persoonlijk vanaf 9u30 met zijn/haar motorfiets bij de technische controle
aanbieden om de goede staat en conformiteit van de motorfiets te controleren :
gehomologeerde banden (verbod op crossbanden), geluid 94 dB, geen olieverlies, enz.
7. Gedurende de hele dag rugnummer, overhandigd bij de inschrijving, dragen.
8. Het bijtanken en andere werken aan de motorfiets enkel op een milieumat uitvoeren.
9. Het voor recreanten gereserveerd tracé respecteren, evenals het volgen van de
aanwijzingen van organisatoren en officials ; onder andere, geen passage over de
speciale proeven. ;
10. Vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur
11. Teruggave van het rugnummer aan de organisatie voor 17.00 uur.
12. In geval van het niet respecteren van dit charter, zal de waarborg van 50 € niet worden
teruggegeven.
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