
OPENINGSWEDSTRIJD  BK  - MOERBEKE-WAAS  -  12-03-2017  
BIJZONDER REGLEMENT

1. MC SCHELDELAND vzw organiseert op 12 maart 2017 een Belgisch Kampioenschap MX, open voor 
MX1 (Inters MX1 – Nationalen MX1 )                        MX2 ( Inters MX 2 – Nationalen MX 2 )
CUP MX1 (Juniors MX1 – Seniors MX1 – Experten MX1) 
CUP MX2 (Juniors MX2 – Seniors MX2 – Experten MX2)
CUP 125cc (Beloften – Nationalen 125cc )               Jeugd                        Zijspannen.
Niet BMB - vergunninghouders kunnen deelnemen met een  BMB - ééndagsvergunning te bekomen op het 
Welcome-Office. 
Deze manifestatie zal beheerd worden door de Internationale Sportcode de Nationale Sportcode en door 
onderhavig reglement.  De manifestatie is aangevraagd als Europees.

2. De omloop is gelegen te MOERBEKE-WAAS, Achterdreef en heeft een lengte van 1 600 m.
3. De geluidscontrole, indien zij plaats heeft, en de technische controle zullen geschieden een half uur voor de 

respectievelijke oefening.

Trainingen - Essais:
Cup MX2: 08 u 00 tot 08 u 17 7’  +  10'
Cup MX1: 08 u 20 tot 08 u 37 7’  +  10'
Jeugd – Jeunes: 08 u 40 tot 08 u 57 7’  +  10'
125cc Cup: 09 u 00 tot 09 u 17 7'  +  10'
 MX2: 09 u 20 tot 09 u 37 7'  +  10'
 MX1: 09 u 40 tot 09 u 57 7'  +  10'
.

Zijspannen: 10 u 00 tot 10 u 20 10’ +  10'

Wedstrijden - Courses:
Cup MX2 10 u 35 tot 10 u 55 20’+1R
Cup MX1: 11 u 05 tot 11 u 25 20’+1R
Jeugd – Jeunes: 11 u 35 tot 11 u 55 20’+1R

MIDDAGPAUZE – PAUSE MIDI
125cc Cup: 12 u 45 tot 13 u 05 20'+1R

MX2: 13 u 15 tot 13 u 35 20’+1R
MX1 13 u 45 tot 14 u 05 20’+1R
Zijspannen: 14 u 15 tot 14 u 35 20’+1R
Cup MX2 14 u 45 tot 15 u 05 20’+1R
Cup MX1: 15 u 15 tot 15 u 35 20’+1R
Jeugd – Jeunes: 15 u 45 tot 16 u 05 20’+1R
125cc Cup: 16 u 15 tot 16 u 35 20'+1R

MX2: 16 u 45 tot 17 u 05 20’+1R
MX1 17 u 15 tot 17 u 35 20’+1R
Zijspannen: 17 u 45 tot 18 u 05 20’+1R

4. Het WELCOME-OFFICE: Spelonckvaart 108 – 9180 MOERBEKE-WAAS 
 is geopend op zaterdag 11/03 van 13 u 00 tot 21 u 00

op zondag 12/03 van 07 u 00 tot 13 u 00.



5. Officials:

Koersdirecteur: BONNET Arnold (0475/69.95.53)
Sportafgevaardigden: DE WOLF Francois, VERREYT G ,DE WOLF Filip, VAN LOOCK J 
Techn. afgevaardigden: CLAES Charles, CLAES W, DAMIAENS JP, DEPUYDT K
Tijdopname: DESIRON Sylvain
Aantekenaars: BACKX D, BECKERS G, WYNEN S, LUYTENS C
Computer: NIJS Danny
Copy service: GEERTS Rita
Milieu: DICK GUY
Pistecommissarissen: BMB 
Speakers: VAN GESTEL Léon
Hulpdiensten/Geneesheer: Alert vzw
Hospitaal: Algemeen Ziekenhuis Lokeren AV

Lepelstraat 4 - 9160 LOKEREN – 09/340.81.11
Koerssecretaris: GOEMAN Tanja   Organisatiecommissaris: GOEMAN Octaaf

6. TOEGANGSBEWIJZEN voor piloten, officiëlen van dienst en iedereen in het bezit van een geldige pas of
uitnodiging dienen afgehaald te worden op het WELCOME-OFFICE.

7. Piloten krijgen een inkombandje en wedstrijdfiche bij betalen van het inschrijvingsgeld van 20,00 €.  
 Dit inkombandje moet gedragen worden om toegelaten te worden tot de oefeningen en wedstrijden.

8. Piloten die worden betrapt bij het binnenbrengen van verstekelingen, of betwistingen uitlokken met de
controleurs, zal onverbiddelijk een startverbod opgelegd worden.

9. De piloten zijn verantwoordelijk voor de daden van hun mekaniekers, verzorgers en supporters.

10. De RESULTATEN zullen bekend gemaakt worden aan TRAILER BMB.
In geval van klacht zullen ze echter pas na homologatie door de Sportcommissie van de Belgische Motorrijdersbond 
officieel worden.  Elke klacht zal geformuleerd moeten worden volgens de voorschriften van de BMB – disiplinaire Code.

11. Prijzen en premies zullen ENKEL TER PLAATSE uitbetaald worden volgens het barema BIJLAGE 2
 MX Reglement van het lopend jaar dat door de Sportcommissie van de BMB werd opgemaakt.

De uitbetaling gaat door in het secretariaat op het terrein vanaf 16u00 tot 19u00.
De piloten dienen zich persoonlijk aan te bieden in het bezit van hun licentie.
De prijzen die ter plaatse niet worden afgehaald blijven in het bezit van de organisator.

12. Bij neergelegde klacht zal de uitbetaling geschieden na homologatie door de sportcommissie.

13. Huldiging van de eerste drie van het eindklassement vanaf 18u30.  Piloten die niet komen opdagen op deze
huldiging ontvangen geen prijzengeld.

14. AFSTAND VAN VERHAAL tegen sportautoriteiten.  Afgezien van de voorschriften van de Nat. en Internat. Sportcode doen
de renners door deel te nemen aan de wedstrijd, afstand van elk recht op verhaal tegen MC SCHELDELAND vzw, de
BMB, de VMBB, officiëlen, vertegenwoordigers of aangestelden en terreineigenaars, hetzij voor de rechtbanken hetzij door
elke andere procedure die niet voorzien is in de Nat. of Internat. Sportcode en dit voor eender welk nadeel waardoor ze
zouden kunnen getroffen worden tengevolge van een fout of nalatigheid van hoger genoemde inrichtende machten.

15. De piloten worden verzocht hun gebeurlijke afval in plastieken zakken te doen en mede te nemen.
 Het is ten strengste verboden olieafval in het rennerspark of elders te laten wegvloeien.

16. Milieu: het gebruik van een in goede staat verkerende milieumat is verplicht (onder de motorfiets & onder de
 stroomgroep) op straffe van uitsluiting.  Het afspuiten van de motorfiets in het rennerspark is verboden.
 Bij het verlaten van het rennerspark is het lozen van afvalwater ten strengste verboden.
 Het gebruik van de ‘tear off’ is verboden.

17. Pitbikes en mini-motors zijn verboden zowel op het terrein als in het rennerspark.
18. De organisatoren behouden zich het recht voor, om in overleg met de afgevaardigden van de BMB dit reglement te

wijzigen in het belang van de wedstrijd.  Deze wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden langs de micro.

19. Door zijn deelname erkent elke piloot kennis te hebben genomen van dit reglement.

20. Dringende mededelingen op zaterdag en zondag via telefoonnummer:  0475/62.30.96.
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