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Supermoto Hobby/Cup Klasse 

Doelstelling: 

1.1 De Supermoto Cup klasse is een opstapklasse om laagdrempelig met beperkte 

motorische aanpassing het supermoto rijden op verantwoorde en veilige manier onder de 

knie te krijgen.  

Opzet en organisatie:  

2.1 De Supermoto Cup klasse is een initiatief van Supermoto Commissie van de KNMV 

2.2 De Supermoto Cup klasse wordt verreden onder regelgeving van de KNMV.  

2.3 Bij de wedstrijden van de Supermoto Cup klasse geldt het reglement Supermoto Cup 

van de KNMV en het aanvullend reglement Supermoto. Bij onvolkomenheden treedt het 

KNMV Supermoto reglement in werking. 

Deelnemers:  

3.1 Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNMV dagpas of supermoto 

cup licentie en deze bij inschrijving van de wedstrijd kunnen tonen. Deze dagpas kan via de 

KNMV website worden aangevraagd.  

3.2 De deelnemer dient een acceptabele motorbeheersing te bezitten. 

3.3 De minimum leeftijd voor deelname in deze klasse is 14 jaar en gaat in op de verjaardag 

van de deelnemer. De maximum leeftijd is 70 en de limiet op de maximale leeftijd geldt tot 

het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd heeft behaald. 

3.4 De navolgende rijders komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijden voor 

de Supermoto Cup klasse:  

a) rijders die het voorgaande jaar in het bezit waren van een Supermoto licentie.

Technische Eisen Motorfiets: 

4.1 Deelname is mogelijk op Cross, enduro en supermoto aangepaste motorfietsen. Overige 

zoals bijv. wegrace motoren zijn uitgesloten.  

4.2 Cilinderinhoud is vrij tot een max totaal van 750cc. 1 en 2 cilinder zijn toegestaan. 

4.3 De reminrichting dient deugdelijk te zijn betreffende uitvoering, werking en bevestiging 

en dient volledig standaard te zijn of te voldoen aan de het KNMV supermoto Reglement. De 

Remblokken dienen van voldoende remvoering te zijn voorzien, de remvloeistof dient 

eveneens van een goede verse blanke kwaliteit te zijn, dit alles ter beoordeling van de 

KNMV keurmeester. 

4.4 De overlopen van de carburateur en de radiateur dienen uit te komen in een voldoende 

groot afsluitbaar reservoir op de motor. 

4.5 Het stuur mag bij voorkeur voorzien zijn van supermoto handkappen. Ingeval niet 

aanwezig dienen de stuureinden te zijn voorzien van degelijke einddoppen. Tevens dienen 

de rem/koppeling hendel te zijn voorzien van een standaard afronding/bol. Carbon sturen 

zijn niet toegestaan. 

4.6 Over de stuurklemmen bij sturen zonder dwarsverbinding dient een stootkussen 

aangebracht te zijn. Ook dwarsverbindingen dienen voorzien te zijn van een stootkussen. 

4.7 De algehele staat van de motorfiets dient veilig en onderhouden te zijn, dit ter 

beoordeling van de KNMV keurmeester. 
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4.8 Deelname is toegestaan op straat gehomologeerde wegbanden alsmede 

slicks/regenbanden. Overige banden van het type off-road, cross en trail zijn niet 

toegestaan. De banden dienen(indien aanwezig) minimaal te zijn voorzien van 2 millimeter 

profiel in de hoofdgroeven. Opsnijden van banden is niet toegestaan. 

4.9 De motor dient bij voorkeur voorzien te zijn van een kortsluitcontact. 

5.0 Gegoten, gelaste of carbon wielen anders dan de originele wielen zijn verboden. 

5.1 Voetsteunen dienen bij voorkeur van het opklapbare type te zijn, zo niet dan dienen de 

uiteinden afgerond te zijn. 

5.2 Eventuele standaards dienen te worden verwijderd of ingeval dit niet mogelijk is degelijk 

te worden vast gezet.  

A)Uitstekende delen en delen welke de bodem vrijheid beperken dienen te worden

verwijderd. 

5.3 Het glas van koplamp, remlicht en knipperlicht dient te worden afgeplakt of te worden 

verwijderd. 

5.4 Kentekenplaten dienen te worden verwijderd. 

5.5 Eventueel aanwezige spiegels dienen te worden verwijderd. 

Rijnummers: 

6.0 Iedere deelnemer dient zijn motorfiets te voorzien van leesbare rijnummers. Het 

rijnummer is toegewezen bij de aanvraag dagpas of supermoto cup licentie. 

6.1 Het rijnummer dient aan de voorzijde, linker en rechter achterzijde leesbaar te worden 

aangebracht. 

6.2 De startnummers liggen tussen 600 en 699. Nummer en achtergrond kleur zijn vrij. 

Kleding: 

7.0 Iedere deelnemer is verplicht om in goede staat verkerende beschermende kleding te 

dragen zoals hieronder beschreven. 

7.1 Bij voorkeur een 1 of 2 delig leren motorpak. Bij 2 delig dient het pak middels een rits 

aan elkaar verbonden te worden.  

7.2 Een cross-shirt mag gedragen worden mits er onder een strak protectievest gedragen 

wordt welke de huid volledig bedekt en op de schouder, borst, rug en elleboog protectie 

bezit. een Crossharnas is niet toegestaan. Bij deze optie is een ondershirt verplicht. 

7.3 Wanneer de kleding uit punt 7.2 wordt gedragen is een leren broek nog steeds vereist. 

Een motorcrossbroek is niet toegestaan. 

7.4 Als schoeisel zijn alleen hoge motorcross laarzen toegestaan. 

7.5 Er dienen handschoenen gedragen met een lange schacht en volledig van leer. 

Helmen: 

8.0 Iedere deelnemer dient deel te nemen met een KNMV goedgekeurde helm welke op de 

meeste recente helmenlijst is opgenomen.. 

8.1 De helm dient in goede staat, onbeschadigd en goed passend te zijn. 

8.2 De helm dient vooraf bij te technische dienst op het circuit voorzien te worden van een 

helmkeur sticker. 

8.4 Iedere deelnemer dient oogbescherming te dragen middels een vizier of crossbril. 
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Geluid: 

9.0 Iedere motorfiets dient aan de geluidsnorm van de KNMV te voldoen. 

Het niet voldoen aan deze bestraffing volgens het motorcross reglement. 

9.1 Het geluidsniveau wat een onafhankelijk gemeten motorfiets mag produceren op het 

circuit is 102dB(A) 

Wedstrijd: 

10.0 Iedere deelnemer is verplicht om deel te nemen aan de training. 

10.1 De start opstelling zal worden opgemaakt aan de hand van de trainingstijden. 

10.2 De uitslag van de training is de basis voor de 1e en 2e manche. 

10.3 Trainingsduur: 15 min, Manche duur: 15 min + 1 ronde. 

10.4 De deelnemer dient zich te houden aan de algemene veiligheids- en vlag instructies 

welke gelden. Straffen conform KNMV reglement. 

10.5 De deelnemers strijden voor een dag klassement. 

Transponder: 

11.0 Iedere deelnemer is verplicht om rijden middels een goed werkende AMB MX 

transponder. 

11.1 De rijder is zelf verantwoordelijk voor de werking van deze transponder. 

Onboard camera: 

12.0 Alleen een camera welke orgineel is geproduceerd voor gebruik op motorfietsen. 

12.1 De camera dient op een plaats te worden aangebracht waar deze geen gevaar voor de 

deelnemers oplevert. 

12.2 De camera mag in geen geval worden aangebracht op borst of rug. 

12.3 Opstelling/gebruik van een camera ter beoordeling van de Technisch keurmeester. 

Alles waarin dit reglement niet voorziet is het supermoto of motorcross reglement van 

toepassing.  

De wedstrijdleider is te aller tijden gemachtigd om anders te doen besluiten dan waar dit 

reglement naar verwijst. 



hp://www.onk-supermoto.nl/helmenlijst-per-30122015.pdf

3. Officiele vlagsignalen Supermoto
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2. KNMV goedgekeurde Helmenlijst

Officiële signalen moeten gegeven worden door middel van vlaggen 
met ongeveer de afmengen 75 cm x 60 cm en wel als volgt: 

- Rode vlag, gezwaaid Stop, verplicht voor iedereen 
- Groene vlag Baan vrijgegeven voor startprocedure 
- Geel – slgehouden: Gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden. 
- Geel – gezwaaid: Ernsg gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden; 
de deelnemer moet zich voorbereiden om te stoppen. 
- - Rood/gele vlag Gevaar, olie op de baan 
- Blauwe vlag, zwaaien Opgelet, u gaat gedubbeld worden. Deze vlag 
zal alleen bij start/finish getoond worden.
- Zwart-wit geblokte vlag Einde van de trainingen/wedstrijd 
- Bord met “Jump Start” + rijnummer 
De rijder zal in de uitslag van deze manche 3 plekken worden teruggezet. 
- Zwarte vlag met bord met rijnummer. De rijder aan wie de zwarte vlag is getoond 
mmet zijn/haar rijnummer dient bij de eerstvolgende doorkomst de 
sleutel/aangeefruimte in te gaan en hier te stoppen. 
Hij/zij zal hier door een KNMV officials geïnformeerd worden waarom de zwarte vlag 
aan hem/haar is getoond. 

Het negeren van deze vlagsignalen wordt overeenkomsg het Tucht Reglement bestra.
Het negeren van vlagsignalen kan uitsluitend worden vastgesteld door een official.

http://www.onk-supermoto.nl/helmenlijst-per-30122015.pdf
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