AANVULLEND REGLEMENT
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2020
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en KNMV
 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.
 ZIE OOK HET ENDUROPROTOCOL (ONDERAAN DIT AR).
Plaats: Hellendoorn

1. Naam van het evenement
Deelnemers

Datum: zaterdag 3 oktober 2020

: KNMV Open Nederlands Kampioenschap Enduro
: KNMV Enduro startlicentiehouders
Deelnemers met een Internationale- of Euro licentie van een bij de
FIM of FIM Europe aangesloten bond.
Houders van een KNMV dagstartlicentie (daglicentiehoudersklasse).
Klassen
: Inters, Nationalen, Hobby, Dagstart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Organisatie
Naam
: MCNH
Adres
: p/a Koetreeweg 20
Postcode/Plaats
: 7447 PH Hellendoorn
E-mail
: enduro@mcnh.nl
Website: www.mcnh.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Officials
Juryvoorzitter
: Arie Bussink
Wedstrijdleider
: Joop Wuestenenk & Koos Meijer (aspirant)
Hoofden Techniek
: Marjon Klein Brinke & Joop Groen
Starter
: Geraldine Stuivenberg-Riemersma
Hoofd Tijdwaarneming
: Casper Soeter
Arts
: Roel Horstra
Milieuofficial
: Henk Bruggink
Rekenkamer
: Martijn Spliethof & Geraldine Stuivenberg-Riemersma
Enduro Coordinator
: Jan Klein Brinke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de KNMV Motorsport-, Enduro-,
Tucht- en Milieu- reglementen en dit Aanvullend Reglement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement
Adres
: Koetreeweg 20
Postcode + woonplaats
: 7447 PH Hellendoorn
Tel.nr
: 06-55704123
Routebeschrijving (evt. als bijlage)
: zie www.mcnh.nl
Wedstrijd clubcontactpersoon
: Jan Olthof
GSM telefoonnr. clubcontactpersoon : 06-55704123
Aanmelden deelnemers van
: vanaf 07.00 uur.

Voorinschrijving verplicht (voor alle klassen). De rijder die vooraf heeft betaald hoeft zich niet meer te melden
op het wedstrijdsecretariaat van de club. Alleen rijders die nog niet betaald hebben gaan eerst naar het
wedstrijdsecretariaat om aan zijn/haar financiële verplichting te voldoen (de rijder krijgt dan van de club een
kaart met paraaf of stempel betaald). Rijders in de dagstartklasse melden zich altijd vooraf op het
wedstrijdsecretariaat voor de betalingsverplichting én ophalen van de rijnummersticker set (pas daarna
keuren). Zie ook Artikel 11.2.1 van het Enduro Technisch reglement.
Attentie:
Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig vooraf schriftelijk (e-mail) af te
melden bij de organisator!
5. Inschrijfgeld en KNMV daglicenties
Het inschrijfgeld dient vooraf voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt
€ 40,00. Het inschrijfgeld voor de teamcompetities (€ 10,= per team/wedstrijd) gaat centraal via de KNMV
(inschrijfmoment van het team/de teams).
Een KNMV dagstartlicentie kost € 29,00 (met PO dekking € 36,50). De daglicentie moet bij het wedstrijdsecretariaat van de club voor aanvang van het evenement getoond worden (papieren uitdraai
of digitaal). Een daglicentie vraag je aan via deze weblink: https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130
Een organisator kan besluiten om een boetebedrag te heffen bij te late betaling (max. € 10,= extra
per rijder / per team / per dag).

www.mcnh.nl : inschrijving opent op maandag 14-9-2020
Sluitingsdatum inschrijvingen
: 25-09-2020 / tijdstip: 23.59 uur

Inschrijven via:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Technische controle en keuring
Datum: 03-10-2020
locatie: nabij het clubhuis
tijdstip: 07.00 uur
Op de startlijst wordt het tijdstip van Technische controle/keuring vermeld (1,5 uur voor starttijd).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wedstrijdgegevens
Aantal ronden Inters
:3
Aantal ronden Nationalen
:3
Aantal ronden Hobby- & Dagklasse
:2
Totaal te rijden afstand Inters
: 240 km
Inters krappere A-tijd: nee
Totaal te rijden afstand Nationalen
: 240 km
Totaal te rijden afstand Hobby & Dagklasse : 160 km
Maximale wedstrijdtijd Inters
: volgt z.s.m.
Maximale wedstrijdtijd Nationalen
: volgt z.s.m.
Maximale wedstrijdtijd Hobby- & Dagklasse : volgt z.s.m.
Bekendmaking A - rijtijd
: uiterlijk vrijdag 02-10-2020 om 18.00 uur (website club & enduro.nl)
CP1: Zandkuil / Hofstedekampweg H’doorn : lengte: volgt km
/ dubbel gereden: nee
CP2: Bennink / Overwaterweg 27 N’dal
: lengte: volgt km
/ dubbel gereden: nee
CP3: Veerkamp / Scharlebeltweg 10a N’dal : lengte: volgt km
/ dubbel gereden: nee
CP4: Dauwpop / Koetreeweg 20 H’doorn
: lengte: volgt km
/ dubbel gereden: nee
TC1: Scharlebeltweg 10a N’dal
TC2: Koetreeweg 20 H’doorn
Starttijd eerste deelnemer
Startvolgorde

: 08.30 uur
: omgekeerde scratchstand (volgens Enduro.NL):
Nationalen-Inters
Hobby (op actuele tussenstand)
Dagstartklasse (op volgorde van rijnummer)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Prijzen
De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking
: 3 bekers
En voor de Club- en Handelaarsteams
: 1 beker
Plaats
Datum
Naam

: Hellendoorn
: 09-09-2020
: Jan Olthof / endurocommissie

goedgekeurd door de KNMV:

Corona Protocol ONK Enduro / NK Jeugdenduro

versie: 08-09-2020

Algemeen



Neem in het rennerskwartier/op het parkeerterrein voldoende afstand van de andere personen en houd minimaal 1,5 meter
afstand.



Deelnemers krijgen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier/parkeerterrein toegewezen.



Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.



Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).



Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen
klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.



Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat u tot 14 dagen na
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.



Houdt u aan de regels van de ‘Basis hygiëne’.



Was je handen regelmatig.



Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.



Gebruik papieren zakdoekjes.



Geen handen schudden.



Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles.



Organisator zorgt voor club “BOA” club official” die aandacht vraagt voor het protocol als het niet helemaal goed gaat.
Inschrijven



Alle deelnemers dienen zich van te voren in te schrijven (dus ook daglicenties).



De serviceteams moeten zich ook aanmelden met opgave van aantal personen max. 4 per TC, opgave naam en
adresgegevens.



Maximaal 2 begeleiders mee per rijder waarvan een de TC en de helperszone bij de CP en de start mag betreden. Hiervoor
ontvangt de rijder een polsbandje voor zijn helper. Deze zal gekoppeld zijn aan het rijnummer.



Ontvangst bandjes bij de keuring, dragen is verplicht.



Op bandje wordt het rijnummer vermeld, ook van de begeleiders.
Wedstrijddag
Keuring/start



Keuring stipt 1,5 uur voor de starttijd (bij eendagsevenement).
Voorbeeld: als de starttijd 08:30 uur is dan moet de motor om 07:00 ter keuring aangeboden worden.
Rijder die niet op zijn/haar keuringtijdstip aanwezig is moet wachten tot dat de technisch official wel tijd heeft om de
enduromotor te keuren.
Voor de Kampioensrit geldt een andere procedure.



Mondkapjesplicht als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.



Rijders dragen bij de keuring hun helm of anders een mondkapje voor.



De keuringsstraat en het parc ferme zal zo ingericht worden dat de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.



Start vanaf het PGDE Startpodium.



Na de 20m-lijn helperszone inrichten. Met mondkapje en polsbandje



Aandacht voor desinfectie - technische keuring: wachtrij (achter elkaar staan), helm op e/o mondkapje dragen



Tussen tijden op de route niet te ruim om ophoping op de TC te voorkomen.
Routecontrole (RC)



De controleur zal een mondkapje dragen omdat hierbij de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
De rijder heeft een helm op.
Crossproef (CP)



Tijdwaarneming: de tijdwaarnemingslocaties (caravan/eigenonderkomens) zijn niet toegankelijk voor onbevoegde
personen. Bij voorkeur betreden alleen de tijdwaarneming officials deze onderkomens. Als er in een
tijdwaarnemingslocatie te dicht bij elkaar wordt gewerkt, dan wordt aanbevolen een mondkapje dragen.



Een helperszone inrichten. Voor de start van de CP en 30 m na de finish van de CP. Begeleiders en rijder mét
polsbandje hebben hier toegang toe.



Clubmedewerker overziet aantal personen op de locatie. Instructies van de organisatie(medewerker(s)) dient
opgevolgd te worden.

Tankstraat/Tijdcontrole (TC)



Tanken door het serviceteam en de rijder neemt afstand tijdens tanken; serviceteam maakt gebruik van mondkapje.



Bij het tanken neemt de rijder afstand; helpers met mondkapje tanken de motor af.
(rijder houdt de helm op of zet een mondkapje op)



Ruime opzet Tankstraat.



Eten en drinken uitgeven per rijder. Uiteraard de hygiëne hierbij in acht nemen.



1 persoon voor de controle van de tijdcontrole-apparatuur. Indien meer wordt mondkapje dragen aanbevolen.
Catering



De catering vindt zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats.



Looproute t.b.v. afhalen van cateringwaren.



Beschermingsmiddelen gebruiken: mondkapje, handschoenen, desinfectie.



Denk aan de 1,5 meter afstandsregel.
Uitslag / Prijsuitreiking



Digitaal de uitslag publiceren via KNMV-website en/of via SpeedHives. Hierna gaat de protesttijd in.



Prijsuitreiking in de buitenlucht volgens RIVM Richtlijnen in sobere vorm.
Hygiëne



Desinfectiemiddel bij sanitaire voorzieningen.



Bij Catering handschoenen / mondkapjes / desinfectiemiddel.

