
 
 

AANVULLEND REGLEMENT KNMV NK JEUGDENDURO 2020 
 DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN EN ACTUELE SPORTPROTOCOLEN DIENEN NAGELEEFD TE WORDEN. 
 RESPECTEER DE 1,5 METER REGEL EN ELKANDERS VRIJE RUIMTE. 
 HET DRAGEN VAN MONDKAPJES WORDT AANBEVOLEN DAAR WAAR MENSEN ZICH ‘GROEPSGEWIJS’ 

OPHOUDEN.  
 IN DE TANKSTRAAT IS HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE VERPLICHT, DAARBUITEN PREFEREERT DE CLUB 

DE 1,5 METER REGEL. 
 PER DEELNEMER (RIJDER) MOGEN MAXIMAAL 3 BEGELEIDERS AANWEZIG ZIJN. 
 PUBLIEK IS NIET TOEGESTAAN. 

 
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement 
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en de KNMV.  
 
Plaats: Harfsen Datum: zondag 20 september 2020 

 
1. Naam van het evenement:   KNMV Nederlands Kampioenschap Jeugd Enduro 

Deelnemers:    KNMV jeugdendurostartlicentiehouders 
    KNMV dagpashouders jeugdenduro  
    KNMV Basissportlicentiehouders Motocross of startlicentie 
    Motocross (dagklasse) 

 
 Klassen    JE1: t/m 85cc grote wielen, t/m 150cc 4-takt 
      JE2: 100-125cc 2-takt, 175-250cc 4-takt 
      Dagstartklasse (open klasse)    

 
       2. Organisatie  

Naam    : MC HAMAC     
Adres    : Deventerdijk 7  
Postcode/Plaats  : 7217 SC  HARFSEN 
Tel.nr.    : 06-18337263 
E-mail    : enduro@hamac.nl 
Website   : www.hamac.nl 
   

       3. Officials 
Wedstrijdleider   : Leo van Waasdijk 
Clubwedstrijdleider  : Wim Lubbers 
Hoofd Techniek  : Joop Groen 
Hoofd Tijdwaarneming  : Heidi Wagenaar-Visscher 
Starter    : clubofficial MC HAMAC 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen in het KNMV Motorsport 
Reglement, het Jeugd Enduro Reglement en dit Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is door de KNMV. 

 
       4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement 

Locatie    : Motocrosscircuit Peppelenbos 
Adres     : Deventerdijk 7 
Plaats    : 7217 SC  HARFSEN 
Tel.nr.  (gsm)    : 06-18337263 
Routebeschrijving (evt. als bijlage) : zie website: www.hamac.nl 
Wedstrijd contactpersoon  : Han Kuiper  
Telefoonnr. Contactpersoon  : 06-18337263 
Aanmelding deelnemers van  : 07.00 uur tot 07.45 uur  



 
 
 5.  Inschrijving / inschrijfgeld / deadline 

De rijder schrijft zich vooraf bij de organisator van de jeugdendurowedstrijd in, zie website van de 
organisatie: www.hamac.nl. Rijders in de Dagstartklasse dienen zich ook vooraf in te schrijven (rijnummer 
volgt ter plaatse). 
De voorschrijving dient uiterlijk 15 september (tijdstip 20:00 uur) bij MC HAMAC binnen te zijn. 

 
      KNMV Dagpas / hoogte inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld dient vooraf aan de organisator te zijn overgemaakt. Het inschrijfgeld voor de organisator 
bedraagt € 20,=. Inschrijving en betaling (na inschrijving ontvangt men een betaallink, inschrijving is 
ook pas geldig na betaling) gaat via de website. 
Een dagpas voor de jeugdenduro dient vooraf bij de KNMV aangevraagd te zijn via www.knmv.nl. Een 
dagpas kost € 29,00.  

 
        Attentie: 

 I.v.m. Coronaregistratieplicht is het verplicht dat de rijder bij zijn online- inschrijving direct 
benoemd welke helpers er die dag mee komen. Alleen vooraf ingeschreven deelnemers en 
aangemelde helpers hebben toegang tot circuit! 

 Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig schriftelijk of via e-mail af te 
melden bij de organisator. 

 Er is geen mogelijkheid om te overnachten. Ga hiervoor naar www.dehuurne.nl of 
www.campingdewaterjuffer.nl 

 
       6.  Technische controle en keuring (te verrichten voorafgaand aan de inschrijving) 

      Plaats    : op het circuit, zie aanwijzing ter plaatse 
      Aanvang keuring om   : 07.00 uur tot 08.00 uur 
 
7. Wedstrijdgegevens 

Totaal te rijden afstand alle klassen : 4 
Aantal ronden JE 1   : 4  
Aantal ronden JE 2   : 4 
Aantal ronden Dagklasse  : 3 
Tijd per ronde   : volgt z.s.m.  
Totale rijtijd alle klassen  : volgt z.s.m. 
Proeven    : 1 proef (+ klein verbindingsroute)     
Starttijd eerste deelnemer  : 08.30 uur 
Startvolgorde   : 1e wedstrijd op rijnummer, daarna op actuele tussenstand. 
       Startvolgorde: klasse JE-2 / JE-1 / Dagstartklasse     

  
 Let op: om 08:10 uur in de tankstraat een verplichte rijdersbriefing met daarin korte toelichting op het 
 wedstrijdformaat. 
 
8. Prijzen 

De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking:  3 bekers per klasse JE1, JE2 en 
Dagstartklasse. 
 

  9.   Verzekeringen 
KNMV licentiehouders zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen. De bedragen welke door de verzekering 
zijn gedekt, worden jaarlijks door de KNMV gepubliceerd bij de uitgifte van de startlicenties. De WA 
verzekering waarmee ongelukken tijdens trainingen en wedstrijden gedekt zijn bedraagt € 1.250.000,--. 
Hierbij is een eigen risico van € 500,-- (per gebeurtenis) van toepassing. De KNMV en/of de organisator 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren, toebehoren en onderdelen, 
voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.    



 
 

 
10. Protesten 

Iedere deelnemer aan een KNMV wedstrijd heeft de bevoegdheid protest aan te tekenen overeenkomstig 
de bepalingen in Art. 32 van het KNMV Tucht Reglement. 

 
11. Interpretatie van het aanvullend reglement 
De interpretatie van dit reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats: Harfsen           goedgekeurd door de KNMV 
Datum: 11-08-2020      
 
Naam en handtekening secretaris organisatie:  
Han Kuiper / vz endurocie / digitaal 
 
 
LET OP:  
PROCEDURE JEUGDENDURO HARFSEN / zondag 20 september a.s.  

A 5 minuten voorafgaand aan de starttijd motor uit parc ferme halen  
B starten op de starttijd vanaf het startpodium  
C 1e ronde: proef/route 3x rijden zonder tijdopname  
D elke keer na finish van de proef de verbindingsroute inrijden (daar herstellen)  
E bij de 3e finish van de proef in elke ronde de verbindingsroute inrijden en naar tankstraat (= TC)  
F op toegekende tijd vervolgens TC verlaten, de route weer in voor de volgende ronde  
G vanaf ronde 2, 3 en 4 is de proef mét tijdopname en elke ronde dus 3 proeftijden neerzetten  
H daarna zie punt E  
I in de laatste ronde na de 3e finish van de proef mag eerder geklokt worden   

     


