
ENDUROCROSS DEURNE 
Zaterdag 6 juni 2015 

 
1. DEFINITIE 
 

De vzw Racing Center organiseert op 6 juni 2015 op de parking van RAFC Antwerp in Deurne de 2de editie van de 
Antwerp EnduroCross. Deze wedstrijd wordt geregeld door de Internationale FIM Sportcode, de nationale BMB 
Sportcode en hun respectievelijke bijlages en door dit bijzonder reglement. 
Via zijn inschrijving dient de piloot zich te onderwerpen aan al deze reglementen.  
 

2. CIRCUIT 
 
De wedstrijd zal op een gemengd parkoers doorgaan (asfalt, aarde, zand) met diverse hindernissen (boomstammen, 
containers,…)  uitgestippeld binnen het domein van de parking van RAFC Antwerp. Het betreft een combinatie van 
motorcross en enduro geïnspireerd op het FIM Superenduro indoor kampioenschap. 
 

3. TOEGELATEN PILOTEN 
 
De wedstrijd is toegankelijk voor nationale en internationale vergunninghouders enduro, Motorcross, Trial en 
Supermoto in regel voor het jaar 2015 (FMWB-VMBB). De niet-vergunninghouders moeten ter plaatse een vergunning 
1 manifestatie enduro bij vzw Racing Center te onderschrijven. 
De rijder in het bezit van een buitenlandse vergunning, dienen een starttoelating afgeleverd door zijn FNM (erkend 
door de FIM) toe te voegen bij zijn inschrijvingsformulier. 
 
De rijders zullen worden ingedeeld in verschillende groepen voor de kwalificaties. Deze groepen zullen worden 
ingedeeld door de organisator na afsluiting van de inschrijvingen.  
 

4. TOEGELATEN MOTORFIETSEN  
 
De motorfietsen dienen te voldoen aan het BMB technisch reglement enduro 2015 of het BMB technisch reglement 
Motorcross 2015 raadpleegbaar op de BMB website (www.fmb-bmb.be) in de rubriek sport/enduro/reglementen. 
 
De geluidslimiet wordt echter beperkt tot max. 90 Dba. 
 

4BIS MILIEUMAT  
 
Elke piloot moet in het bezit zijn van een milieumat conform aan de van kracht zijnde wetgeving, te plaatsen onder de 
motor, op de bodem waar de bekleding niet verhard is, en dit voor elke interventie. 
 

5. KOERSNUMMER 
 
De koersnummers zullen door de organisatoren aan de piloten worden meegedeeld bij de inschrijving. De organisator 
zal ter plaatse koersnummers bezorgen aan de ingeschreven rijders. 
 

6. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 45 EUR is te betalen aan vzw Racing Center. 
 
Het inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld tegen ten laatste 30 mei 2015 naar het secretariaat van vzw Racing 
Center  worden gezonden. Na deze datum zal een administratieve toeslag van 15 € kunnen worden gevraagd.  
 
Echter de inschrijvingen zullen automatisch worden afgesloten op het ogenblik dat 80 piloten zich hebben 
ingeschreven. 
 

7. VERZEKERING 
 
De vzw Racing Center heeft een verzekering afgesloten dewelke de burgerlijke aansprakelijkheid van de piloten dekt 
in geval van een ongeval tijdens de wedstrijd. Deze verzekering is conform de Belgische wetgeving inzake. Elk 
ongeval moet het voorwerp uitmaken van een verslag de wedstrijdarts. 
 

8. RENNERSPARK 
 
Het rennerspark zal toegankelijk zijn vanaf vrijdag 5 juni 2015 om 18 uur. 
 

http://www.fmb-bmb.be/


9. ADMINISTRATIEVE CONTROLES 
 
De controle, het nazicht van de documenten, de vergunningen 1 manifestatie en de verdeling van de accreditaties 
gebeuren op vrijdag 5 juni van 18 tot 21 uur, op zaterdag 6 juni van 7 tot 9 uur. Zonder deze accreditatie zal elke piloot 
verboden worden het gesloten park te verlaten. 
 

10. TECHNISCHE CONTROLES 
 
Alle voertuigen moeten aangeboden worden voor de technische controle en dit 1 uur voor het voorziene uur van de 
eerste oefensessie. 
 

11.. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
 
Een formule met kwalificaties, herkansingen, halve finales en finales zal worden toegepast. Elke rijder zal minimaal 
aan 3 reeksen kunnen deelnemen. Er kunnen maximaal 10 rijders per wedstrijd deelnemen. De start gebeurt d.m.v. 
een starthekken.  
 
Het definitief wedstrijdprogramma zal worden gepubliceerd na afsluiting van de inschrijvingen. 
 

12. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 
 
De organisator, in overleg met de Koersdirecteur, heeft het recht om dit bijzonder reglement aan te passen wanneer hij 
dit nodig acht voor het goede verloop van de wedstrijd.  
 

13. KLACHTEN 
 

Enkel de klachten die aan de voorwaarden van de BMB disciplinaire code, het reglement enduro en aan dit bijzonder 
reglement voldoen zullen in rekening worden gebracht. 
 

14. OFFICIALS  
 
Koersdirecteur: Alain Viroux 
Sportafgevaardigden:   Christian Masson, Bernard Steinier, Jean-Marc Steinier, Nathalie  

Moulard (economist), Loan Faraks 
Organisatiecommissaris: Kenny Palinx 
Technisch verantw.: Jean-Luc Verbiest, Adelin Naessens 
Tijdopname: Andy Rouvrois, Ann Houben, Danny Nijs 
Milieu : Laurent Delbroek 
 

16. ORGANISATIE 
 
De organisatie is in handen van: 
Racing Center Events vzw 
Contactpersoon: Lutgard Van der Velden, Kenny Pulinx 
Adres: Middelmolenlaan 12-16 2100 Deurne 
TEL: 03/324.39.80 
GSM: 0475/65.39.80  
E-Mail: lutgard@racingcenter.be – kenny@racingcenter.be  
Internet: www.racingcenter.be 
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