Reglement Oalerwets Feesie Klasse - Oalerwetse Motorcross 2020
Inleiding
Het doel van het Oalerwets Feesie Klasse reglement is een handleiding te geven voor rijders,
bestuurders en officials betrokken bij het evenement. Dit reglement is een aanvulling op het al
bestaande KNMV-reglement voor de andere klassen.
Toepassing
Dit reglement is van toepassing op de motorcrosswedstrijd ‘Oalerwets Feesie Klasse’, hierna: ‘Feesie
Klasse’. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en/of organisatie
van het evenement. Veiligheid voor publiek, medewerkers en deelnemers staat altijd voorop.
Licenties
Om deel te kunnen nemen aan de Feesie Klasse, die onder de regelgeving van KNMV valt, dient men
in het bezit te zijn van een (dag)licentie van KNMV. Deze is onder andere te verkrijgen tijdens het
evenement.
Deelname
Bij de Feesie Klasse gaat om het uiterlijk en niet om de snelheid. Deelnemers die niet de moeite nemen
verkleedt of versiert te gaan, kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname aan de
Feesie Klasse, zonder teruggave van het inschrijfgeld. Hierop zal gecontroleerd worden.
Veiligheid
Veiligheid staat voorop bij de Feesie Klasse. Dat betekent:
 Het voertuig moet voldoen aan de algemene voorwaarden zoals beschreven in het KNMV
reglement op de website van het evenement.
 Eén persoon per voertuig
 Het voertuig dient te beschikken over deugdelijke remmen.
 Alle scherpe delen, zoals voetsteunen, standaard, koplampsteunen e.d., moeten zijn
verwijderd of zijn voorzien van beschermende rubbers. Voetsteunen mogen ook opklapbaar
zijn.
 Er mogen geen gevaarlijke, uitstekende of loshangende delen aan het voertuig zitten.
Kleding en versiering
Als deelnemer aan de Feesie Klasse ben je verplicht verkleed of versierd te gaan. De kleding van de
deelnemers moet voldoende bescherming bieden:
 Elke deelnemer draagt tijdens de manche een goedgekeurde helm voor motorgebruik
 Het dragen van handschoenen en stevige schoenen of crosslaarzen is verplicht
 Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen
 De armen en benen moeten bedekt zijn
 Verkleedkleding mag tijdens het rijden niet in draaiende delen van het voertuig kunnen komen

