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REGLEMENT 
Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we 
ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier 
motorcrossen en beleven onze toeschouwers wederom prachtige dagen motorsport. 

 Motocross Zevenhoven wordt gereden onder auspiciën van de KNMV. 

 KNMV wedstrijdleider is Dhr. Sjaak Thuls.  
 Inschrijving is alleen vooraf mogelijk via het bijgevoegde inschrijfformulier. 
 De inschrijving wordt pas verwerkt nadat de betaling is bijgeschreven op het rekening 

nummer zoals vermeld op het inschrijfformulier. Vermeld bij betaling altijd duidelijk 
de naam van de rijder en welke klasse er word verreden. 

 Bevestigde inschrijvingen worden op de website gepubliceerd 
(www.zevenhovenonwheel.nl). Je onvangt tevens een bevestiging per email. 

 Je KNMV (verzekering) licentie of licentieaanvraag en evt. 
transponderinvulformulier meenemen naar de aanmelding op zondag. 

 Per klasse maximaal 44 deelnemers aan de start. 
 Calamiteiten route ten alle tijden vrij houden (zie plattegrond die je bij de inschrijving 

ontvangt op zondag). 
 Het is ten strengste verboden in het rennerskwartier of op de openbare wegen te rijden 

met crossmotoren, quads, pitbikes enz. 
 Overnachten of verblijven is niet toegestaan voor de deelnemers. 
 Het gebruik van een eigen of gehuurde persoonlijke transponder is verplicht, dus 1 

rijder per transponder. 
 De organisatie houdt zich het recht voor om rijders die niet in de juiste klasse hebben 

ingeschreven over te plaatsen naar een andere klasse. 
 Aan iedere deelnemer wordt een vuilniszak uitgereikt. Met de bedoeling om het 

rennerskwartier schoon te houden. Na afloop a.u.b. de vuilniszakken in de 
vuilcontainers deponeren. 

 KNMV “verzekering”, licentie of daglicentie verplicht. 
 Uitrusting en beschermende kleding volgens het KNMV motocross technisch 

reglement. 
 Duidelijke rijnummers op voorbord en zijschilden volgens het KNMV motocross 

technisch reglement 
 Alle overige KNMV reglementen zijn van kracht voor zover van toepassing op 

Motocross Zevenhoven. Zie hiervoor http://www.knmv.nl 

 


