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De vzw 'La Chinelle' organiseert op 10 en 11 augustus 2019 de off-road endurancewedstrijd 

CHINELLE 2019. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen van de 

Sportcode van de Internationale Motorrijdersfederatie (FIM), de Sportcode van de Belgische 

Motorrijdersfederatie, de BEX-bijlage tot die Sportcode en dit bijzonder reglement. 

Het internationale enduro-evenement is opgenomen op de internationale evenementenkalender van 

de FIM onder het nummer IMN 490/31, en op de Open Calender voor Europa van de FIM onder het 

nummer EMN 30/291 . 

 

ARTIKEL 1. PRESENTATIE VAN DE WEDSTRIJD. 

Het evenement ‘Chinelle 2019’ vindt plaats in Franchimont-Philippeville (25 km ten zuiden van 

Charleroi) en is een wedstrijd die in één enkele manche van 12 uur wordt gereden: start om 

middernacht / finish om 12.00 uur 's middags. 

Het aantal deelnemende teams wordt beperkt tot honderdenvijf (105). 

Voor de categorieën Internationalen, Nationalen en Jongeren bestaat elk team uit maximaal drie 

coureurs  

Voor de categorieën Chinelle, Gentlemen & Girls is het echter mogelijk om teams van vier coureurs 

te vormen onder de volgende voorwaarden: 

Geen van de vier coureurs mag houder zijn van een motorcrossvergunning van het type 

'nationalen' of 'inters', ongeacht: 

- het land van uitgifte 

- de federatie (BMB (FMWB, VMBB), AMPL, FPCNA, FAM …) 

- de discipline (cross, enduro, snelheid, trial ...) 

Voor deelnemers met vergunningen in de categorieën inters en nationalen zal het team 

ingeschreven worden in de categorie van het teamlid met de hoogste vergunning. 
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Voor de categorieën Chinelle en Gentlemen bepaalt de leeftijd van de jongste coureur de categorie. 

In 2018 werd er een nieuwe categorie gecreëerd: de categorie JONGEREN, zie art 14. 

Om uw inschrijving te voltooien, moet u voor elke coureur een kopie van de identiteitskaart 

opsturen per e-mail (secretariat@lachinelle.be) of per post (Eventsee, ZI de la Voie Cuivrée, 6 - 

5503 Sorinnes - België). Coureurs met een vergunning van een andere federatie dan de FMWB of 

VMBB moeten ons een kopie van hun vergunning toesturen. 

Voor minderjarigen die in België wonen, moet de toestemming van de ouders gelegaliseerd 

worden door het gemeentebestuur van de gemeente waar de minderjarige woont en per post naar 

ons worden opgestuurd. LET OP: Vergunningen voor 1 manifestatie zijn niet langer toegestaan 

voor minderjarigen die in het buitenland wonen. 

CATEGORIEËN 

Naast het rugnummer krijgt elke ploeg van de organisator ook een nummer dat uit één cijfer bestaat. 

Sinds de editie van 2013 is er geen indeling volgens cilinderinhoud meer. Het nummer geeft aan in 

welke categorie het team is ingedeeld: 

1. Internationalen (maximaal 3 coureurs per team) 

2. Nationalen (maximaal 3 coureurs per team) 

3. Gentlemen (+ 40 jaar oud, niet internationaal of nationaal) 

4. Chinelle (- 40 jaar oud, niet internationaal of nationaal) 

5. Jongeren (tussen 15 en 23 jaar oud). Zie bijzonder reglement art. 14 

6. Girls 

 

ARTIKEL 2. CIRCUIT. 

Het circuit zal bestaan uit stukken off-road, kleine wegen, landwegen en struikgewas, allemaal op 

openbaar grondgebied. De piste zal minstens +/-5 meter breed zijn, ongeveer 7 km lang, en zal 

afgebakend zijn met spandoeken, drankhekken en/of natuurlijke hindernissen. Elke coureur die om 

welke reden dan ook de piste verlaat, moet de piste terug opgaan op de plek waar hij die heeft 

verlaten, op straffe van uitsluiting. Enkel met toestemming van de wedstrijdleiding kan het circuit 

voor of na de start worden aangepast. 

ARTIKEL 3. MOTORFIETSEN: UITRUSTING. 

De motorfietsen (motorfietsen met zijspan, trikes en quads zijn verboden) moeten een minimale 

cilinderinhoud hebben van 80cc. 

Ze moeten uitgerust zijn met een goed werkende verlichting, een efficiënte geluiddemper (het geluid 

zal gecontroleerd worden en mag niet meer dan 114 DB bedragen met de 2mMax-methode) en een 

achterband van het type 'trail' of 'enduro', goedgekeurd door de F.I.M. De motorfietsen moeten 

uitgerust zijn met drie nummerplaathouders met de reglementaire afmetingen, twee (2) aan de 

zijkanten en een vooraan. De nummers worden overhandigd door de organisatie. 

Elke motorfiets moet uitgerust zijn met ten minste twee (2) koplampen en een krachtig rood 

achterlicht (LED) met een optimaal oppervlak. Twee flexibele lampen type 'Chinelle' worden ook 

aanvaard. Tijdens de nacht moeten een koplamp en een rood achterlicht verplicht werken en blijven 

branden. 



Tijdens de nacht moet elke motorfiets ook verplicht aan de achterzijde uitgerust zijn met een 

(lichtgevende) Cyalume lightstick, die u bezorgd wordt door het wedstrijdsecretariaat. 

Vanaf 7.00 uur hoeven de voor- en achterlichten niet meer te werken, en zullen er dus geen 

controles meer plaatsvinden. 

Elke motorfiets die de toegestane geluidsnormen overschrijdt, zal bij de start worden geweigerd; ook 

kan elke motorfiets die tijdens de wedstrijd als te luidruchtig wordt geacht, worden tegengehouden 

en gecontroleerd. 

Indien die controle positief is (meer dan 104 DB volgens de 2mMax-methode), moet het 

uitlaatsysteem verplicht worden hersteld voor de motorfiets de wedstrijd mag verderzetten; 

Na het verlaten van de stands moeten alle eventuele reparaties worden uitgevoerd in het gebied 

voorzien door de organisator, en enkel door de coureur zelf. 

TECHNISCHE CONTROLE 

De motorfietsen worden gecontroleerd door afgevaardigden van het technisch college van de BMB, 

die voor elke toegelaten motorfiets een startvergunning zullen afleveren. 

Een motorwissel kan worden toegestaan VOOR de nachttraining, maar enkel met toestemming van 

de technische afgevaardigden en de wedstrijdleiding. Een motorwissel kan ook plaatsvinden TIJDENS 

de wedstrijd, maar pas nadat de wedstrijdleiding op de hoogte is gebracht. Sinds de editie van 2013 

kunnen teams een tweede (reserve)motorfiets registreren (dat is niet verplicht), die na de technische 

controle in Philippeville in het gesloten park zal worden geplaatst. Voor elke motorwissel tijdens de 

wedstrijd moet het team echter 5 strafronden rijden. De tweede motorfiets zal in het gesloten park 

staan. In geval van een motorwissel moet de eerste motorfiets binnen het uur na de verwijdering van 

de tweede motorfiets naar het gesloten park worden gebracht, op straffe van uitsluiting uit de 

wedstrijd. Zodra de eerste motorfiets zich in het gesloten park bevindt, moet hij daar verplicht 

blijven staan tot het einde van de wedstrijd, en kan hij dus niet meer gebruikt worden. 

Tijdens de technische controle worden het frame en de twee motorcarters van beide motorfietsen 

'gemarkeerd'. De bestuurder controleert zelf de markeringen en ondertekent het controleformulier, 

waarmee hij bevestigt dat de handeling is uitgevoerd. Over dit onderwerp wordt geen enkel geschil 

aanvaard. 

INDIVIDUELE RECLAME 

De deelnemers mogen vrij reclame aanbrengen op hun motorfietsen en op zichzelf, op voorwaarde 

dat die: 

− is toegestaan door de nationale wetgeving; 

− niet in strijd is met de goede zeden; 

− niet de zichtbaarheid verhinderen van de platen, wedstrijdnummers, rugnummers, vorken 

en de andere voor de organisatie voorbehouden plaatsen; 

− geen promotie maken voor bedrijven of producten die concurreren met de officiële 

adverteerders van de wedstrijd. 

DEZELFDE PRINCIPES GELDEN VOOR RECLAME IN DE STANDS (BEHALVE HET FORMELE VERBOD OP 

RECLAME AAN DE RAND VAN HET CIRCUIT), en op alle plaatsen die behoren tot de zogenaamde 

‘zones voor de teams’. 



Alle reclame moet uiterlijk op 01/07/2019 SCHRIFTELIJK worden AANGEVRAAGD bij het 

organisatiesecretariaat. 

Alle reclame moet rechtstreeks verband houden met de wedstrijd. 

- ALLE PUBLIC RELATIONS-ACTIES EN EETSTANDJES moeten uiterlijk op 01/07/2019 aangevraagd 

worden bij het secretariaat van de organisatie (er kan in geen enkel geval van deze uiterste datum 

worden afgeweken). NIET-NALEVING: DISKWALIFICATIE VAN HET TEAM. 

- Het aanbieden van dranken met een druksysteem (Beer-Cooler, enz.) is absoluut verboden. Elke 

inbreuk die op het terrein van Chinelle wordt vastgesteld, zal leiden tot de onmiddellijke 

diskwalificatie van het team dat de stand inneemt die van de inbreuk wordt beschuldigd. 

Vanaf dit jaar wordt aan de teams de mogelijkheid geboden om tegen betaling reclameruimte 

bovenop hun stand te reserveren. Dit zal voor iedereen zichtbaar zijn. Zie het 

inschrijvingsformulier. 

COLLECTIEVE RECLAME 

Alle deelnemers moeten het door de organisatie overhandigde rugnummer dragen. Daarnaast 

krijgen ze ook 3 nummerstickers per motorfiets. 

De nummerstickers moeten volledig zichtbaar blijven en hun oorspronkelijke uitzicht behouden. Bij 

niet-naleving van deze bepaling zal de deelnemer verplicht worden om de sticker in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen. 

ARTIKEL 4. COUREURS. 

Elk team bestaat uit maximaal drie of vier coureurs van minstens 15 jaar oud (voor minderjarigen is 

toestemming van de ouders vereist, gelegaliseerd door de gemeente). 

Elke coureur moet in het bezit zijn van een vergunning Europe Open Enduro, Motorcross, 

Supermoto of BEX, uitgegeven door de FMWB of de VMBB, of een vergunning uitgegeven door een 

door de FIM erkende FMN. De vergunning moet geldig zijn, en van het Europese of Internationale 

type. 

Ter herinnering: vergunningen voor Snelheid of Trial, of FPCNA-vergunningen, gelden niet voor 

deelname aan deze wedstrijd. 

Coureurs die niet in orde zijn met hun vergunning, of die beschikken over een vergunning die niet 

geldig is voor Chinelle, kunnen een vergunning aanvragen die geldig is voor één manifestatie, via 

de toepassing My BKW-BMB by Magelan Software). Het zal ook mogelijk zijn om nog een 

vergunning voor 1 manifestatie te kopen in het secretariaat van Surice bij de BMB-

penningmeester, maar daar betaalt u een toeslag van €10! 

- Wie in het bezit is van een buitenlandse vergunning van het Europese of Internationale type, dient 

het toestemmingsformulier om buiten het grondgebied van hun MNF te rijden, bij te voegen bij het 

inschrijvingsformulier. Wie niet over een dergelijk toestemmingsformulier beschikt, kan ook beslissen 

een vergunning voor 1 manifestatie aan te vragen, ofwel via de toepassing My BKW-BMB by 

Magelan Software (€ 40 voor wie in het buitenland woont), of ter plaatse op de dag van het 

evenement met een toeslag van € 10. 

Elke wijziging in de samenstelling van een team moet worden goedgekeurd door de organisatoren en 

de wedstrijdleiding. 



Voor de categorieën 'Internationalen', 'Nationalen' en 'Jongeren' is het aantal coureurs beperkt tot 

drie per team. Voor de categorieën 'Gentlemen', 'Chinelle' en 'Girls' is het aantal coureurs beperkt 

tot vier per team. 

Bij de technische controle moet elke deelnemer zijn helm laten zien. Het teamnummer zal tijdens de 

wedstrijd aan beide zijkanten van de helm zichtbaar moeten zijn. 

Voor coureur nr. 1 zijn de cijfers zwart op een witte achtergrond. 

Voor coureur nr. 2 zijn de cijfers wit op een zwarte achtergrond.  

Voor coureur nr. 3 zijn de cijfers wit op een groene achtergrond. 

Voor coureur nr. 4 zijn de cijfers zwart op een gele achtergrond. 

Elke coureur moet enduro- of motorcrosskleding, een helm van een goedgekeurd model (05 of 

20.05) en een rugbeschermingsvest (conform EN1621) dragen, evenals het rugnummer dat hem 

door de organisatie wordt overhandigd. 

AAN DAT RUGNUMMER MAG GEEN RECLAME WORDEN TOEGEVOEGD, op straffe van 

diskwalificatie (ter herinnering). 

Het rugnummer moet overeenstemmen met het nummer op de motorfiets; bij gebruik van een 

ander nummer wordt het team uitgesloten. De coureurs mogen enkel het rugnummer gebruiken dat 

hen door de organisatie wordt overhandigd. 

De teammanager is verantwoordelijk voor de netheid van de rugnummers en van de 

identificatieplaten van de motorfiets(en); hij moet zijn coureur laten stoppen indien een reiniging 

noodzakelijk is. 

Elke coureurwissel moet gebeuren binnenin de stand, en mag in geen geval plaatsvinden op de 

vertragingsbaan. 

Gewonde coureur: Een coureur die gewond raakt op het circuit mag vervangen worden door een 

teamgenoot op de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Voor een dergelijke vervanging is 

altijd de toestemming van de wedstrijdleiding vereist. 

Motorfiets defect: Als de motorfiets in panne valt op het circuit, mag het team – na het ophalen van 

het rugnummer – voortrijden op de eventuele tweede motorfiets die uit het gesloten park is gehaald. 

Bij een verandering van motorfiets wordt de rondetijd geregistreerd met de tijd van de ronde 

voorafgaand aan het incident. Voor elke verandering van motorfiets moet het team echter 5 

strafronden rijden. 

ARTIKEL 5. INSCHRIJVING. 

Het inschrijvingsgeld per team bedraagt € 1.250 incl. btw 

optioneel eerste verdieping: 

Loge: € 300 incl. btw – Deze formule omvat X armbanden die toegang geven tot de eerste verdieping. 

Opgelet: er mogen niet meer dan 8 personen tegelijk in de loge (max. belasting 750 kg) 

Aan elke trap naar de eerste verdieping zal een bewaker staan. Toegang tot de eerste verdieping 

wordt geregeld met een armbandsysteem. 

Het inschrijvingsgeld omvat: 

1. De stand met vloer (zonder verlichting) 



2. Inschrijvingskosten 

3. 4 vouchers voor 10 liter brandstof 

4. 2 Cyalum lightsticks 

5. Een T-shirt per coureur 

Alle inschrijvingen moeten ten laatste op 20.07.2019 binnen zijn (tot een maximum van 105 teams). 

De toekenning van het standnummers wordt afgesloten op 20 juli 2019. Teams die graag samen 

willen staan, moeten dit schriftelijk aanvragen tegelijk met hun inschrijving. Na deze termijn wordt 

het nummer toegekend in de volgorde van inschrijving en betaling. Zodra het nummer eenmaal is 

toegewezen, wordt het niet meer gewijzigd. 

TEAMS DIE NIET INGESCHREVEN ZIJN OP 20.07.2019, WORDEN NIET OPGENOMEN OP DE 

DEELNEMERSLIJST, NOCH IN HET PROGRAMMA.  

DEFINITIEVE AFSLUITING VAN DE INSCHRIJVINGEN OP 31 JULI 2019. 

Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een team te weigeren, en 

is daarvoor geen enkele verantwoording verschuldigd. Door zich in te schrijven, verbinden de 

deelnemers zich ertoe het reglement na te leven, alle bepalingen ervan te aanvaarden en zich dus te 

onthouden van elk verhaal tegen de organisatoren. De deelnemers verbinden zich ertoe de 

beslissingen van de organisatoren te respecteren en erkennen dat de enige sportjurisdictie degene is 

die erkend is door de sportcodes van de BMB en de FIM. De organisatoren verbinden zich op hun 

beurt een verzekering BA voor organisatoren af te sluiten bij de FMWB. 

Indien de wedstrijd geannuleerd moet worden om redenen buiten de wil van de organisatie om 

(slecht weer, ramp ...) zal de organisator slechts 50% van het inschrijvingsgeld terugbetalen. 

Bij annulering op de dag van het evenement zelf zal geen enkele terugbetaling mogelijk zijn. 

ARTIKEL 6. FORMALITEITEN. 

Het secretariaat zal gevestigd zijn aan de voetbalclub van SURICE, en is geopend op donderdag 8 

augustus 2019 van 13.00 u tot 20.00 u, op vrijdag 9 augustus van 09.00 u tot 20.00 u en op zaterdag 

van 7.00 u tot 9.45 u. 

Het team dient de motorfiets(en) een technische controle te laten ondergaan op het plein van 

Philippeville, op vrijdag 9 augustus tussen 15.00 u en 18.00 u. Zorg ervoor dat u de nodige 

documenten bij hebt! Na deze formaliteit moet(en) de motorfiets(en) VERPLICHT in het gesloten 

park van Philippeville worden geplaatst. Na de technische controle moet het team verplicht 

deelnemen aan de parade met de gecontroleerde motorfiets. 

Na de podiumpresentatie van de coureurs en de teams, vertrekken alle teams om 18.00 u verplicht 

in konvooi naar het terrein van de Chinelle, onder politiebegeleiding. 

De stands kunnen worden opgezet op donderdag 8 augustus 2019 van 13.00 u tot 21.00 u, volgens 

de instructies van de officiële medewerker aan de ingang van het circuit. Opgelet, u kunt de stand 

pas opzetten NADAT u de administratieve documenten hebt opgehaald bij het secretariaat. 

Op donderdag 8 augustus 2019 van 13.00 u tot 21.00 u zijn de stands enkel toegankelijk voor de 

teams die in het bezit zijn van de vereiste administratieve documenten (die u hebt ONTVANGEN 



OP HET SECRETARIAAT aan de voetbalclub van Surice. U krijgt geen toegang tot de locatie ZONDER 

deze documenten! 

Indien u toegang wenst tot de stands met een overmaats voertuig, zoals een trekker met oplegger, 

moet dit verplicht worden aangevraagd bij de organisator voor 30.06.2019 (moeilijke toegang, we 

moeten het terrein daarop voorbereiden, vooral bij regenweer). Elk groot voertuig dat niet 

schriftelijk werd aangevraagd bij de organisator en toestemming kreeg, zal de toegang tot de 

esplanade en de parkings 1 en 2 worden geweigerd. 

In het secretariaat ontvangt het team 1 pas voor de Parking Stand en 2 passen voor de Parking 12 H 

(of drie als er vier coureurs zijn). Vanaf vrijdagmiddag (12.00 u) mogen de voertuigen die 

geparkeerd zijn op Parking Stand en Parking 12 H de parking niet meer verlaten tot zondag 13.00 u. 

Om de problemen van 2014 (regen) te vermijden, voorziet u best een extra voertuig dat u naar de 

technische controle van Philippeville kan brengen. 

 

GESLOTEN PARK. Het gesloten park staat onder toezicht van het technisch college van de BMB: 

werken aan de motorfiets of bijtanken is niet toegestaan: niet-naleving = 1 strafronde. 

De reservemotorfietsen worden tussen 23.00 en 23.30 uur in het gesloten park geplaatst (park 

specifiek voor reservemotorfietsen). Indien het team tijdens de wedstrijd van motorfiets moet 

wisselen, dient de eerste motorfiets verplicht naar het gesloten park (voor reservemotorfietsen) 

worden gebracht, binnen het uur na de ophaling van de reservemotorfiets, op straffe van uitsluiting 

uit de wedstrijd. 

Na de wedstrijd moet elke motorfiets die over de aankomstlijn is gereden, verplicht in het gesloten 

park worden geplaatst. Na controle en een vertraging van 30 minuten, gerekend vanaf de aankomst 

van de laatste deelnemer, kunnen de motorfietsen definitief uit het park worden gehaald. 

In het geval van een klacht na de 12-uurswedstrijd moeten de klager, de coureurs en de manager(s) 

van de betrokken motorfiets(en) aanwezig zijn bij de controles. 

Catering: voor deze 40ste editie verzorgen wij uw catering. Bekijk het menu hier. 

De prijs voor het volledige menu, met continu dranken en snacks de klok rond en het hele weekend 

lang (zie beschrijving van het menu in de tab Varia) bedraagt € 75,20 excl. btw (€ 80 incl. btw) per 

persoon all-in (permanent eten en drank verkrijgbaar) 

Voor wie pas aankomt op zaterdagmiddag bedraagt de prijs € 65,80 excl. btw (€ 70 incl. btw). 

Voor kinderen onder de 10 jaar: € 40 incl. btw voor aankomst op vrijdag, en € 30 incl. btw voor 

aankomst op zaterdagmiddag 

(Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar) 

Andere cateraars worden niet toegelaten op de site. Onder cateraars verstaan we erkende 

bedrijven die met tijdelijke keukens en koelopleggers komen. 

ARTIKEL 7. STARTMECHANISME EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD. 

Om naar de startzone te komen, moeten de deelnemers verplicht langs de vertragingsbaan naar de 

uitgang van de stands gaan, en dan de instructies van de commissarissen volgen bij de uitgang van 

het park. 



De coureurs bevinden zich aan de ene kant van de baan, de motorfietsen staan aan de andere kant 

(vertrektype 'Le Mans'). 

- De motorfietsen worden in evenwicht gehouden, met uitgeschakelde motor en 

uitgeschakelde verlichting. 

- Tijdens de vertrekprocedure is werken aan de motorfiets niet toegestaan. 

Commissarissen zullen toezien op de naleving van al deze instructies. Niet-naleving: 1 strafronde. 

De start wordt gegeven met een geweerschot. 

Elke motorfiets die zich vijf (05) minuten voor het startschot wordt gegeven niet in de startzone 

bevindt, mag de stands niet verlaten en mag pas vertrekken na het tweede geweerschot. 

Een zogenaamde 'duwstart' is pas toegestaan na het tweede geweerschot, een (1) minuut na het 

eerste startschot. De coureur mag daarbij worden geholpen door een ander lid van het team. 

De winnaar van de 12-urenwedstrijd is het team dat de grootste afstand heeft afgelegd in de 

toegewezen tijd. Als een team meer dan 30 minuten na de motorfiets van het winnende team de 

finishlijn passeert, wordt hun laatste ronde niet meegerekend. 

Indien nodig kan de wedstrijdleiding de duur van de wedstrijd inkorten. De wedstrijdleiding zal de 

deelnemers op de hoogte brengen wanneer zij aan hun laatste ronde beginnen. 

Indien de wedstrijd onderbroken moet worden, worden de motorfietsen die zich op dat moment op 

het circuit bevinden, evenals alle stilstaande motorfietsen in de stands, in het gesloten park 

geplaatst. Er is een ABSOLUUT VERBOD op werken aan de motorfiets en bijtanken. 

Indien er een nieuwe start nodig is, zal de startvolgorde gebaseerd zijn op de rangschikking aan het 

einde van de ronde voorafgaand aan de onderbreking. 

Tijdens de wedstrijd moet elk team ten minste 10 keer passeren langs de vertragingsbaan en – 

indien nodig – zijn stand. De limiet van 30 km/u in deze zone moet worden gerespecteerd. De 

snelheid zal gecontroleerd worden door middel van een speedgun en wordt aangekondigd door een 

snelheidsbord tijdens de race. Elke coureur is verantwoordelijk voor zijn eigen snelheid. Als deze 

snelheidslimiet wordt overschreden, moet het team één strafronde rijden. Daarnaast wordt één 

strafronde geteld per niet-uitgevoerde passage door de vertragingsbaan (voorbeeld: een team dat 

slechts 8 keer langs de vertragingsbaan komt, krijgt 2 strafronden). 

De geblokte vlag wordt gezwaaid zodra na 12 uur racen de eerste in de rangschikking de finishlijn 

passeert. 

ARTIKEL 8. STAND - WERKPARK - ASSISTENTIE - BRANDSTOF. 

Elektrische aansluiting: elk team dient een verlengsnoer van 50 meter mee te brengen (2,5 m/m ) 

met blauw/witte mannelijke CEE-stekker van 16A (type caravan) voor aansluiting op een 

elektriciteitskast (16A) met 220V-aansluiting – normaal vrouwelijk 

Milieumatten: Dit jaar moet u beschikken over een milieumat, die verplicht onder de motorfiets 

moet worden geplaatst wanneer u tijdens een pitstop aan de motorfiets werkt. De toegang tot de 

stands, het werkpark en de assistentie is niet toegestaan voor overmaatse voertuigen (art.6) 

Elk team heeft een standmanager die verantwoording verschuldigd is aan de organisatoren en die 

erkend wordt als enige gesprekspartner in geval van een betwisting. 



Elke stand wordt afgebakend (±3,60m x ±3,30m ongeveer). De stand mag NIET WORDEN 

OMGEBOUWD EN MAG ACHTERAAN GEEN AFSLUITING HEBBEN HOGER DAN 1,20 m. Er mogen geen 

structuren met een verdieping worden gebouwd, tenzij die worden gemonteerd door een 

gespecialiseerde firma en na akkoord van de organisatoren. 

De toegang tot de stand is beperkt tot 2, 3 of 4 coureurs, 2 monteurs en de seingever of 

standmanager/teammanager, d.w.z. maximaal zeven (7) personen. Er wordt een seinzone voorzien. 

Alleen de seingever of de standmanager hebben toegang tot die zone. Het niet-naleven van deze 

richtlijn zal resulteren in een boete van 1 strafronde voor het betreffende team. 

Tijdens de opstelling van de motorfietsen en de start moet de standmanager ervoor zorgen dat het 

reglement voor de stand, de seinzone en de vertragingsbaan worden gerespecteerd. 

Motoren kunnen enkel de stand bereiken via de vertragingsbaan, waarop over de gehele lengte 

enkel met een beperkte snelheid gereden mag worden (30 km/u, dit zal met een speedgun worden 

gecontroleerd). Het niet-naleven van deze richtlijn zal resulteren in een boete van 1 strafronde voor 

het betreffende team. 

Alle reparaties moeten worden uitgevoerd binnenin de stand, nooit op de vertragingszone. 

Reparaties die buiten de stand worden uitgevoerd, worden bestraft, tenzij ze worden uitgevoerd 

door de coureur zelf. Er mogen hem onderdelen en gereedschappen ter beschikking worden gesteld 

(behalve tijdens de startprocedure). 

In dat geval moet de motorfiets goed opzij van het circuit worden gezet, zodat hij geen enkel gevaar 

vormt voor de andere deelnemers. 

Indien hij de motorfiets niet terug aan de praat krijgt, mag de coureur en/of een teamgenoot en/of 

de teammanager en/of de monteur met de motorfiets het circuit verlaten en hem naar het gesloten 

park brengen via de kortst mogelijke route (maar niet over het circuit). Als de motorfiets in panne 

valt op het circuit, mag het team het rugnummer terugbrengen naar de stand en vertrekken met de 

eventuele tweede motorfiets vanuit het gesloten park. Bij het wisselen van motorfiets wordt de 

ronde verrekend met de rondetijd van de ronde voorafgaand aan het incident. Voor de verandering 

van motorfiets moet het team echter 5 strafronden rijden. Het rugnummer mag door om het even 

wie naar de stand worden teruggebracht: een teamgenoot, een coureur van een ander team, een 

wedstrijdcommissaris ... 

Lassen moet gebeuren op een plaats die speciaal ter beschikking van de deelnemers wordt gesteld. 

Als er toch wordt gelast in de stand zelf, wordt het overtredende team gediskwalificeerd. 

Brandstof bijvullen moet VERPLICHT in de stand gebeuren, nooit op de vertragingsbaan, en de 

MOTOR MOET WORDEN UITGEZET. 

Gedurende de volledige tankprocedure moet een bevoegde persoon in de stand met een 

brandblusser in de hand klaarstaan om hem onmiddellijk te gebruiken bij brandgevaar. Het niet-

naleven van deze regel leidt tot diskwalificatie van het overtredende team. 

HET IS STRIKT VERBODEN TE ROKEN IN DE STANDS (2 strafrondes) 

Elk team moet in het bezit zijn van een polyvalente poederblusser (klasse A-B-C) van ten minste 6 

kg en conform de serie normen NBNEN3. Deze brandblusser moet tijdens de wedstrijd op elk 

verzoek van de organisatie kunnen worden getoond. Bij gebreke daaraan zal het overtredende team 

worden gediskwalificeerd. Deze brandblusser dient altijd binnen handbereik te zijn. Als een team 

geen jaarlijks gecontroleerde brandblusser van 6 kg conform de geldende regels kan voorleggen, zal 



het team niet mogen starten. Elke brandblusser zal gemarkeerd worden, zonder enige schade aan te 

richten. 

DE BRANDBLUSSER WORDT GECONTROLEERD IN DE STANDS – U HOEFT HEM DUS NIET MEE TE 

NEMEN NAAR DE TECHNISCHE CONTROLE VAN DE MOTORFIETS 

De deelnemers moet verplicht de brandstof (minstens 40 liter) gebruiken die wordt geleverd door de 

organisatie. 

Extra brandstof kan aangekocht worden bij het circuitsecretariaat, tegen de dagprijs. 

Er mag nooit meer dan 20 liter brandstof per team op voorraad zijn in de zones voorzien voor de 

teams (stand + assistentiezone + parkeerplaats). 

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM ELDERS BRANDSTOF OP TE SLAAN, OP STRAFFE VAN 

DISKWALIFICATIE VAN HET TEAM. VOOR HET BIJTANKEN VAN DE MOTORFIETSEN IS HET GEBRUIK 

VAN EEN DRUKSYSTEEM VERBODEN. 

AANBEVELING: ondanks deze richtlijnen doen de organisatoren verder een beroep op het begrip van 

alle betrokken teams om hun standruimte te beschermen met een vloermat van minstens 4m x 3m 

en een milieutapijt. Het is aan u om een milieutapijt mee te brengen. Elk team dat op de 

aangrenzende parkeerplaatsen beschikt over een generator, dient die op een milieutapijt te 

plaatsen. Met deze maatregelen kunnen we het gras beschermen (door te voorkomen dat er 

brandstof, olie, zuur enz. in de grond lekt) evenals het milieu in het algemeen, en kunnen we zo ook 

de toekomst van het evenement veiligstellen. Het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden in 

de teamzones. 

Bovendien is het gebruik van elke warmtebron (barbecue, kachel, enz.) verboden in de teamzones 

(stand + assistentiezone en parkeerplaats). 

STANDS (± 4m x 3m): jaar na jaar stellen de organisatoren vast dat de stands in een erbarmelijke 

staat achtergelaten worden (kettingen, uitwerpselen, blikjes, enz.). 

Daarom dient nu elk team een WAARBORG te betalen van € 50,00. Deze waarborg is NIET 

INBEGREPEN in het inschrijvingsgeld. 

Deze waarborg wordt pas terugbetaald na afloop van de wedstrijd. De waarborg zal worden 

teruggegeven op het secretariaat bij de overhandiging van het rugnummer 'P', het standbord en 

het geparafeerde ontvangstbewijs, nadat een verantwoordelijke van de organisatie de toestand 

van de stand heeft gecontroleerd. 

Met de nieuwe stands bieden wij u de mogelijkheid om advertentieruimte te reserveren die 

bovenop uw stand wordt geplaatst. Dit kost € 300 incl. btw. Deze prijs omvat het balkonzeil en het 

dakzeil, inclusief de bedrukking en de plaatsing. 

De terugbetaling van de brandstofvouchers boven het minimum van 40 liter dat voorzien is door 

de organisatie, gebeurt ENKEL op zondag 11 augustus 2019 van 13.00 u tot 14.30 u op het 

secretariaat van het terrein van Chinelle. 

Mini-motorfietsen, pitbikes, quads ... zijn verboden op de site van de Chinelle, tenzij er een 

afwijking wordt toegestaan door de organisatie. 

Het gebruik van DRONES is ten strengste verboden tijdens het volledige evenement en op het 

volledige terrein, tenzij er een afwijking wordt toegestaan door de organisatie. 



ARTIKEL 9. BOETES 

1) Brandstof tanken: 

a) Bijtanken met draaiende motor: 

1ste overtreding: 2 strafronden; 

2de overtreding: DISKWALIFICATIE. 

b) Bijtanken buiten de voorziene zone: 

1ste overtreding: DISKWALIFICATIE. 

c) Bijtanken in het gesloten park: 

1ste overtreding: DISKWALIFICATIE. 

d) Bijtanken zonder milieumat: 

1ste overtreding: 1 strafronde 

2de overtreding: DISKWALIFICATIE 

e) Bijtanken wanneer de wedstrijd tijdelijk wordt onderbroken: 

1ste overtreding: DISKWALIFICATIE 

f) Niet-naleving van de regels voor brandblussers: DISKWALIFICATIE 

2) Brandstofopslag: 

Niet-naleving van de opslagvoorwaarden: DISKWALIFICATIE 

3) Interventies: 

a) Werken aan de startgrid: 1 strafronde 

b) Grote reparatie die buiten de voorziene zone wordt uitgevoerd, en door een andere persoon 

dan de coureur zelf: 

1ste overtreding: 2 strafronden 

2de overtreding: DISKWALIFICATIE 

c) Interventie terwijl de wedstrijd tijdelijk wordt onderbroken: 

1ste overtreding: DISKWALIFICATIE 

d) Lassen buiten de specifiek daarvoor voorziene zone: DISKWALIFICATIE 

e) Vervanging van motorfiets: gebruik van de tweede motorfiets: 5 strafronden 

4) Het passeren van de vertragingsbaan: Na de 12 uur wedstrijd, en voor het eindklassement, 

ontvangt elk team één strafronde per gemiste passage (minimaal 10 passages vereist). 

5) Verlichting: 

Defecte voor- of achterverlichting voor 7 uur 's morgens, na waarschuwing: 1 strafronde. 

6) Startgrid: 

a) Niet-naleving van de opstellingsprocedure: 

Startgrid: 5 minuten vertraging (zie Art 7).  

b) Motor draait voor het startschot: 1 strafronde 

c) Duwstart voor het tweede geweerschot: 1 strafronde 

7) Aankomst: 

Aankomst na de voorziene termijn (30' na de aankomst van de eerste of het niet overschrijden van 

de finishlijn): de laatste ronde wordt niet meegerekend 

8) Vertragingsbaan: 



a) De baan in tegenovergestelde richting inrijden: DISKWALIFICATIE 

b) Te hoge snelheid (> 30 km/u): 1 strafronde 

9) Gedrag: 

a. Een deelnemer die het circuit verlaat en/of de omliggende terreinen beschadigt, wordt 

GEDISKWALIFICEERD. Dit sluit niet uit dat hij mogelijk ook gerechtelijk vervolgd kan worden voor de 

schade die hij heeft veroorzaakt. 

b. Elk gedrag dat als gevaarlijk wordt beschouwd (ook op de vertragingsbaan), kan leiden tot 

DISKWALIFICATIE. 

10) Niet-naleving van de instructies van de piste- en standcommissarissen 

Sancties worden geslist door de wedstrijdleiding 

11) Fraude: 

a) Armband, toegangskaart, pas, LP, enz ...: 2 strafronden 

b) Niet-overeenkomen van het rugnummer, het helmnummer en de nummers op de 

motorfiets: DISKWALIFICATIE 

12) Andere: 

a) Voor de andere overtredingen op het bovenstaande reglement kan de jury de fout(en) van 

de deelnemer bestraffen met een boete die, afhankelijk van de ernst van de feiten, kan 

variëren tussen 1 strafronde en DISKWALIFICATIE. 

b) Ingeval een coureur gestraft wordt omdat hij hulp bood aan een gewonde coureur, zal de 

jury, na controle van de gegrondheid, de straf kwijtschelden. 

c) Niet-toegestane public relations / cateringactiviteiten: DISKWALIFICATIE 

d) Gebruik van een drankensysteem met druk: DISKWALIFICATIE 

e) Bijsnijden van het rugnummer (aanpassing van de kraag zodat de helm opgezet kan worden, 

is toegestaan), of er andere stickers of reclame op kleven: STARTVERBOD/DISKWALIFICATIE 

f) Roken in de stands: 2 strafronden 

ARTIKEL 10. TRAININGEN 

Het circuit wordt DEFINITIEF gesloten op zaterdag 10 augustus 2019 om 7.30 uur. 

Op zaterdag 10 augustus 2019 worden er twee trainingsessies gehouden. De eerste van 14.45 u tot 

15.45 u, de tweede van 20.00 u tot 23.00 u. 

Er worden testronden met chronometer gereden tussen 20.30 u en 21.30 u om de startvolgorde te 

bepalen. 

Tijdens de tests moet elk team minstens 4 volledige ronden afleggen en moet elke coureur minstens 

1 ronde afleggen. 

Het dragen van het rugnummer is verplicht. 

ARTIKEL 11. COMMISSARISSEN 

Deelnemers moeten zich houden aan de instructies van de piste- en standcommissarissen. 

Het niet-opvolgen van de instructies van de commissarissen zal resulteren in een rapport aan de 

wedstrijdleiding, die zal beslissen over een passende sanctie. 



ARTIKEL 12. BETEKENIS VAN DE VLAGGEN 

Rode vlag, zwaaiend 

De race wordt stopgezet 

Zwarte vlag en bord met het nummer van de coureur 

De betreffende coureur moet onmiddellijk stoppen 

Gele vlag, vast 

Gevaar, langzaam rijden 

Gele vlag, zwaaiend 

Onmiddellijk gevaar, bereid je erop voor om te stoppen, inhalen of springen is verboden 

Witte vlag 

Interventie-/reddingsvoertuig op de piste. Deze vlag wordt altijd samen met de zwaaiende 

gele vlag getoond. 

Witte vlag met rood kruis 

Medisch personeel is aanwezig op de piste. Deze vlag wordt altijd samen met de zwaaiende 

gele vlag getoond. 

Blauwe vlag, zwaaiend 

Opgelet, je wordt ingehaald door een coureur die een ronde voor ligt 

Groene vlag 

Vrije piste 

Zwart-wit geblokte vlag 

Einde van de sessie/manche/race 

ARTIKEL 13. CLASSIFICATIE - PRIJZEN - KLACHTEN 

De rangschikking wordt opgesteld op basis van het aantal voltooide ronden en de tijd per ronde. Er 

zullen zes rangschikkingen worden opgesteld, volgens de onderstaande tabel: 

* Internationalen 

* Nationalen 

* Gentlemen (+40 jaar oud, niet internationaal en nationaal) 

* Chinelle (- 40 jaar oud, niet internationaal of nationaal) 

* Jongeren 

* Girls 

De semi-officiële resultaten worden een uur na afloop van de wedstrijd opgehangen aan het 

secretariaat van de organisatie. 



RESULTATEN - PRIJSUITREIKING 

Als er een half uur na de ophanging geen klacht is gekomen of eventuele rechtzetting is gebeurd, 

worden de semi-officiële resultaten officieel erkend en worden ze uitvoerbaar. 

Indien er een klacht moet worden ingediend bij sportcommissie van de BMB, zullen de resultaten pas 

worden goedgekeurd na advies van deze commissie. 

De prijsuitreiking vindt plaats om 12.30 uur. 

De prijzen bestaan alleen uit bekers voor de eerste drie teams in elke categorie. Elke deelnemer 

ontvangt tijdens deze ceremonie ook een herinneringsmedaille als bewijs van zijn deelname aan het 

evenement. 

KLACHTEN 

Eventuele klachten moeten worden ingediend door een coureur die deelneemt aan het evenement 

of door zijn manager. Elke klacht moet schriftelijk worden afgegeven aan de wedstrijdleider binnen 

de hieronder vermelde termijn, samen met een waarborg van € 115,00, die aan de eiser zal worden 

terugbetaald als de klacht gegrond wordt verklaard door de sportcommissie van de BMB. 

Klachten over de conformiteit van de motorfietsen of de rangschikking moeten binnen een half uur 

na de bekendmaking van de resultaten van de wedstrijd worden ingediend. Collectieve klachten 

worden niet aangenomen. 

OFFICIALS 

Organisatiecommissaris: 

SPORTCOMMISSIE: afgevaardigde BMB Wedstrijdleider: VIROUX Alain 

TECHNISCHE COMMISSIE: afgevaardigde BMB 

COMMISSIE TIJDOPNAME: RISKTIMING RODE KRUIS: Nog overeen te komen 

VERANTWOORDELIJKE ARTS: Nog overeen te komen 

ARTIKEL 14: BIJZONDER REGLEMENT VOOR DE CATEGORIE JEUGD 

Er wordt een jeugdcategorie gecreëerd om de jonge coureurs die deelnemen aan de 12H van 

Chinelle meer kansen te geven. 

Motorfiets : 

Motorfiets type 12H, zoals beschreven in het 12H-reglement van La Chinelle 

Open categorie. 

Open voor alle fabrikanten. 

Team: 

Teams in de categorie Jongeren moeten samengesteld zijn uit 3 coureurs (exclusief internationale en 

nationale coureurs), die in 2018 of eerder niet in de top 15 van de 12H geëindigd zijn. 

Enkel geldig voor coureurs tussen 15 jaar (op de dag van het evenement) en maximaal 23 jaar op de 

dag van het evenement. Opgelet, voor minderjarigen is een door de gemeente gelegaliseerde 

toestemming van de ouders verplicht. 



Er wordt ook toestemming verleend aan 15-jarige coureurs indien zij in het bezit zijn van een geldige 

vergunning voor BEX-wedstrijden. 

Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een team te weigeren, en 

hoeft deze beslissing niet te verantwoorden. 

Het inschrijvingsgeld per team bedraagt € 1.250 incl. btw 

optioneel eerste verdieping: 

Loge: € 300 incl. btw - Deze formule omvat X armbanden die toegang geven tot de eerste verdieping. 

Opgelet: er mogen niet meer dan 8 personen tegelijk in de loge (max. belasting 750 kg) 

Aan elke trap naar de eerste verdieping zal een bewaker staan. Toegang tot de eerste verdieping 

wordt geregeld met een armbandsysteem. 

Het inschrijvingsgeld omvat: 

1. De stand met vloer (zonder verlichting) 

2. Inschrijvingskosten 

3. 4 vouchers voor 10 liter brandstof 

4. 2 Cyalum lightsticks 

5. Een T-shirt per coureur 


