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Geachte basis sportlicentie houder,

Graag vraag ik aandacht voor de documenten in de bijlage. Hierin vinden jullie onder meer de
algemene wedstrijd regelementen en de voor 2018 nieuwe technische reglementen die gelden voor
het NK junior moto racing.
Kalender aanpassing:
Er is een toevoeging ontstaan aan de kalender voor 2018. Deze uitbreiding geld voor de volgende
weekenden:
-

14 en 15 april Juniortrack Assen, trainingen en kwalificaties op zaterdag. Warming up en
races op zondag. Op de zaterdag avonden zullen workshop programma’s gehouden worden
- 12 mei Veldhoven, uitbreiding van het tijdschema.
- 9 en 10 juni Juniortrack Assen, trainingen en kwalificaties op zaterdag. Warming up en
races op zondag. Op de zaterdag avonden zullen workshop programma’s gehouden worden
- 18 en 19 augustus Juniortrack Assen GAMMA racingday: , trainingen en kwalificaties op
zaterdag. Warming up en races op zondag. Op de zaterdag avonden zullen workshop
programma’s gehouden worden
- 8 september Emmen, uitbreiding van het tijdschema.
Tijdens de weekenden in Assen zal er 220v stroom voorziening aanwezig zijn (vanaf vrijdag avond).
Momenteel lopen er onderhandelingen met de cateraar over de opties met catering voor
deelnemers.
Klasse indeling:
Doordat we op Assen met weekenden kunnen werken en op aantal banen met een ruimer
tijdschema kunnen calculeren is er de mogelijkheid een klasse toe te voegen. Voor de Puch klasse
betekent dit een 6 tal evenementen in 2018 en voor de Supermoto groep betekent dit dat we bij
voldoende deelname wedstrijden in kunnen plannen op het juniortrack in Assen.
Zie voor de klasse indeling de PDF in de bijlage.
Inschrijven wedstrijden:
De nieuwe website voor het NK junior moto racing is bijna gereed, de doelstelling is om deze
uiterlijk 1 februari online te hebben. Het webadres is: www.juniorracing.nl
Op de site kun je je inschrijven voor de wedstrijden, je startnummer aanvragen en verschillende
content delen. Zodra je je ingeschreven hebt zul je onder meer een aanvraag krijgen over

persoonlijke race informatie. Zo worden je race activiteiten en prestaties gekoppeld aan de diverse
media accounts en kunnen we ons youtube kanaal invulling geven. De bedoeling is dat we
gezamenlijk de komende jaren zoveel mogelijk exposure gaan genereren.
Het aanvragen van de KNMV basis sportlicentie kan al wel gewoon online.
https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130

Inschrijfkosten:
De dag inschrijving voor een wedstrijd bedraagt €75,- hiervoor krijg je tenminste een vrije training, 2
kwalificaties en 2 races. De in voorgaande jaren geldende jaar lidmaatschappen bij de verschillende
organisatoren komen te vervallen.
De beide voorjaarstrainingen op 24 en 31 maart worden door de KNMV kosteloos aan de rijders van
het NK junior moto kampioenschap aangeboden. Verder zijn op deze dagen uiteraard KNMV
juniortrack abonnement houders welkom om te trainen
Tijdwaarneming/ transponders:
In 2018 mag er met eigen transponders gereden worden of je kunt indien gewenst een transponder
per evenement huren. Vanaf 2019 zal overgegaan worden op eigen transponders en zullen er
slechts een aantal transponders vanuit de organisatie beschikbaar blijven voor calamiteiten.

