AANVULLEND BIJZONDER REGLEMENT.
01. De AMC De Toekomst Dworp organiseert op 27 mei 2018 een internationale
motorcross voor alle categorieën van de BMB en Zijspannen.
02. Omloop: Hof te Wijngaard (GPS: Wijngaardbosstraat te 1755 Gooik).
heeft een lengte van 1900 meter. Ligging en toegang: Zie www.amcdworp.be
Te bereiken vanaf de E 40 Ternat richting Edingen (volg wegwijzers)
Te bereiken vanaf de E 40 Aalst richting Ninove – Neigem – Gooik (volg wegwijzers)
03. De proef omvat 7 verschillende wedstrijden of 14 reeksen + 1 finalereeks voor het
Kampioenschap van Vlaanderen:
2 reeksen voor Jeugd
2 reeksen voor Beloften
2 reeksen voor Juniors/Seniors 250 (Afzonderlijke klassering)
2 reeksen voor Juniors/Seniors 500 (Afzonderlijke klassering)
2 reeksen voor Nationalen/Inters 250 (Afzonderlijke klassering)
2 reeksen voor Nationalen/Inters 500 (Afzonderlijke klassering)
2 reeksen voor Zijspannen
1 Finalereeks voor het Kampioenschap van Vlaanderen
Samenstelling Finalereeks:
- Eerste 20 piloten van de daguitslag van de reeksen Nationalen/Inters 250
- Eerste 20 piloten van de daguitslag van de reeksen Nationalen/Inters 500
- Aangevuld met piloten aangeduid door de organisator.
Startopstelling als volgt:
Eerste van de daguitslag Nat./Inters 250, eerste van de daguitslag Nat./Inters 500,
tweede van de daguitslag Nat./Inters 250, enz.......
04. Inschrijvingen: In de Welcome Office
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 € voor BMB piloten
25 € voor niet BMB piloten
Dagvergunningen en afvaardigingen: Op aanvraag bij de organisator.
05. Timing: Zie bijlage en www.amcdworp.be
06. De geluidscontrole en technische controle: een half uur voor de respectievelijke
trainingen.

07. Officiëlen: Koersdirecteur : De Wolf Francois tel: 0479/44 14 50
Mail: swadewolf@telenet.be
Organisatiecommissaris : Vogeleer Ivan tel: 02/377-62-01
GSM: 0476/83 01 59 MAIL: iv@amcdworp.be
Organisatiesecretaris : Schmidt Rudi tel: 02/356-13-18
GSM: 0475/67 58 23 MAIL: rs@amcdworp.be

08. De resultaten worden bekend gemaakt aan de BMB tijdopnametrailer op de omloop. In
geval van klacht worden ze pas officieel na homologatie door de sportcommissie van de
BMB. Elke klacht dient geformuleerd volgens de BMB-voorschriften – Disciplinaire Code,
Sportcode & reglement motorcross 2018 laatste uitgave.
09. Prijzen en premies: worden uitbetaald op het secretariaat volgens de BMB barema’s. Dit
vanaf 16u00 tot 19u00. Elke piloot dient zich persoonlijk aan te bieden met zijn
vergunning. Piloten die podium hebben worden pas uitbetaald na de podiumceremonie.
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de inrichter. Alle VMBB & FMWB
internationale piloten die deelnemen bij de Inters 250 & 500, en die geen contract
hebben met AMC Dworp, ontvangen een startpremie van 100 Euro.

Podium: De eerste drie van elke categorie, ook al rijden ze samen met een andere
categorie, dienen zich aan te bieden aan het podium voor de huldiging van het
dagklassement vanaf 18u15 uur. Piloten die niet komen opdagen op deze huldiging
ontvangen geen prijzengeld.

10. Arts: Dokter Paul Moeremans bijgestaan door het Rode Kruis
11. Dringende mededelingen op de omloop: 0476 83 01 59

12. WELCOME OFFICE: Voor de ligging zie plan op www.amcdworp.be
: Edingsesteenweg 9 1755 Gooik
Open: Zaterdag 26 mei van 14 uur tot 22 uur
Zondag 27 mei van 06 uur tot 14 uur
Te bereiken vanaf de E 40 Ternat richting Edingen (volg wegwijzers )
Te bereiken vanaf de E 40 Aalst richting Ninove – Neigem – Leerbeek (volg wegwijzers)
Er wordt per piloot slechts één doorlaat voorzien voor het voertuig met de motor. Extra
doorlaten kosten 10 Euro en moeten op het Welcome Office aangekocht worden.
13. Door zijn deelname erkent elke piloot kennis te hebben genomen van dit reglement en zich
te schikken naar alle reglementen van de BMB en naar dit bijzonder reglement. De piloten
zijn verantwoordelijk voor de daden van hun mekaniekers, verzorgers en supporters.
14. Afstand van verhaal tegen autoriteiten: door deelname aan de wedstrijd doen piloten
afstand van elk recht tegen AMC De Toekomst Dworp vzw, de BMB, de VMBB, officiëlen,
vertegenwoordigers of aan gelijkgestelden en terreineigenaars, hetzij door de
rechtbanken, hetzij door elke andere procedure die niet voorzien zijn in de Nat. of Interne
Sportcode en dit voor eender welk nadeel waardoor ze zouden kunnen getroffen worden
tengevolge van een fout of nalatigheid van hogergenoemde inrichtende machten.
15. Rennersparken: (ingang langs Drie Egyptenbaan – Oude Geraardsbergsestraat)
LIGGING: Zie plan op www.amcdworp.be en in het Welcome Office.
PADDOCK 1 & 2: Voor alle piloten.
OPEN: Zaterdag 26 mei van 14 uur tot 22 uur
Zondag 27 mei van 06 uur tot 14 uur
16. De start zal geweigerd worden aan piloten die betrapt worden op het binnen smokkelen
van toeschouwers. Wij zullen aan de ingangen steekproeven doen op de wagens,
mobilhomes en caravans.
17. Door plaatsgebrek op onze paddocks is het van belang dat de ruimte optimaal wordt
gebruikt. Wij vragen U hierbij, vriendelijk maar zeer dringend, de onderrichtingen van de
mensen van dienst op te volgen. Wij zullen, indien nodig, de start weigeren aan piloten die
dit weigeren. Het is verboden plaats te houden voor een andere piloot. Indien je wil
samenstaan met een andere piloot kom je best samen aan.

In de paddocks is het gebruik van detergenten verboden. Bij overtreding zal de piloot de
start geweigerd worden of worden premies ingehouden. De terreinen met inbegrip van de
parkings, zijn op 26 & 27 mei openbaar gebied. De lokale politie zal toezicht houden
(eventueel in burger) of niemand afvalstoffen achter laat op een niet-reglementaire
manier. Dit wordt aanzien als sluikstorten en zal beboet worden.
18. In elk paddock is een ECO – ZONE voor rubber, olie-, rem-, en koelvloeistof. (Verplicht te
gebruiken)

19. Het gebruik van een milieumat is verplicht. Dit zowel voor de motor als voor een
stroomgroep. Het is ook verboden volgens het BMB reglement om ‘Tear Offs’ te
gebruiken. De BMB voorziet boetes voor eventuele overtredingen...
20. Het is verboden om, met om het even welk gemotoriseerd voertuig, rond te rijden in de
rennersparken alsook naast en op het circuit.
21. WAITING ZONE – STARTZONE: Enkel de piloot en de mekanieker worden toegelaten in de
waiting zone. Enkel de piloten worden toegelaten in de zone achter het starthekken. De
piloot zal zich 10 minuten voor de start van zijn reeks moeten aanbieden aan de waiting
zone. Piloten die zich laattijdig aanbieden aan de waiting zone, zullen zich als laatsten naar
het starthekken mogen begeven.
22. TESTPISTE: Testpiste is voorzien.
23. Deelname aan de trainingen is verplicht.
24. VLAGGEN: dienen strikt gerespecteerd te worden op straf van sancties.

25. 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 via de geluidsinstallatie.
26. De inkom bedraagt 25 Euro voor volwassenen, jongeren van 13 t/m 15 jaar betalen 15
Euro, kinderen t/m 12 jaar komen er gratis in.

TIMING GOOIK 27/05/2018:
TRAININGEN:
Juniors/Seniors 250
Juniors/Seniors 500
Jeugd
Beloften 125cc
Nationalen/Inters 250
Nationalen/Inters 500
Zijspannen

8u00 tot 8u17
8u20 tot 8u37
8u40 tot 8u57
9u00 tot 9u17
9u20 tot 9u37
9u40 tot 9u57
10u00 tot 10u17

7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’
7’ + 10’ = 17’

10u25 tot 10u45
10u50 tot 11u20
11u25 tot 11u40

20’+1r
20’+1r
15’+1r

WEDSTRIJDEN:
Juniors/Seniors 250
Juniors/Seniors 500
Jeugd

MIDDAGPAUZE 11u45 TOT 12u30

Nationalen/Inters 250
Nationalen/Inters 500
Beloften
Zijspannen
Juniors/Seniors 250
Juniors/Seniors 500
Jeugd
Nationalen/Inters 250
Nationalen/Inters 500
Beloften
Zijspannen
Kamp. Van Vlaanderen

12u30 tot 12u50
12u58 tot 13u18
13u26 tot 13u46
13u54 tot 14u14
14u22 tot 14u42
14u50 tot 15u10
15u18 tot 15u33
15u41 tot 16u01
16u09 tot 16u29
16u37 tot 16u57
17u05 tot 17u25
17u33 tot 17u58

PODIUM: vanaf 18u15
UITBETALING:

SECRETARIAAT VAN 16u00 TOT 19u00

20’+1r
20’+1r
20’+1r
20’+1r
20’+1r
20’+1r
15’+1r
20’+1r
20’+1r
20’+1r
20’+1r
25’+1r

