
 
 

REGLEMENT HALMAC CLUB CROSSEN 2017 
 
De HALMAC club crossen worden in 2017 gehouden op: 11 maart, 29 april 
en 7 oktober. 
 
In 2017 komen de HALMAC motocrosskampioenen voort uit deze 3 club crossen.  
Om in het eindklassement opgenomen te worden dient de rijder minimaal 4 (vier) 
manches in de uitslag voor te komen. Het eindklassement wordt opgemaakt uit  
de 5 (vijf) beste resultaten (manches), dus 1 (één) schrapresultaat is mogelijk. 
De KNMV-reglementen zijn van toepassing. 
 
Puntentelling: 50 – 45 – 41 – 38 – 36 – 35 – 34 – 33 - 32 - 31  enz. 
 
Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig KNMV MX-startbewijs of  
een basis-licentie en moet deze op de wedstrijddag aan de organisatie tonen.  
De organisatie is op de wedstrijddag voor de inschrijvingen van 10.00 tot 12.30 uur  
in de kantine van de Halmac aanwezig. 
 
Iedere rijder moet zich voor deelname aan iedere clubcross in de kantine melden. 
In verband met de voorbereidingen voor de tijdwaarneming kunnen na 12.30 uur 
geen rijders meer worden toegelaten. 
 
Iedere deelnemer dient elke wedstrijddag het door de organisatie toegewezen rijnummer 
duidelijk leesbaar op zijn motor te hebben. Dit geldt ook voor de quadrijders. Dus aan  de 
voor- en zijkanten een goed leesbaar nummer plaatsen. 
 
Wedstrijdindeling: 
U kunt zich op de dag zelf inschrijven en aanmelden vanaf 10.00 tot 12.30 uur.  
Trainingen vanaf 13.00 uur (eerst solo’s en dan zijspannen + quads). 
 
De inschrijfkosten bedragen voor Halmac-leden voor de clubcrossen € 20,-- (solo)  
en € 25, - (zijspan). Jeugd € 10,-. 
 
Deelname voor niet Halmac-leden is mogelijk.  
De resultaten van deze rijders worden niet in de uitslagen verwerkt.  
Zij komen dus niet voor het Halmac-clubkampioenschap in aanmerking.  
 
De kosten voor niet Halmac-leden bedragen per wedstrijddag €15,- (solo en zijspan).  
en voor de jeugd € 7.50. 
 
 

WAARIN HET REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANSATIE. 


