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Als inleiding van de 'CHINELLE 2019' nodigt de vzw 'La Chinelle' u graag uit om het 23ste 

HISTORISCHE RMT-evenement bij te wonen of, nog beter, eraan deel te nemen. Op zaterdag 10 

augustus 2019 staan er twee 2-uurswedstrijden gepland, telkens in een manche van 2 uur. 

2H Vintage; voor 1 of 2 motorfietsen van modellen tot 1980. De minimumleeftijd voor deelname aan 

dit evenement is 35 jaar voor alle coureurs op de dag van de race. 

2H Evolution; voor 1 of 2 motorfietsen van modellen tot 1989, met 1 of 2 coureurs. In deze categorie 

geldt er geen leeftijdsrestrictie voor de coureurs. De teams moeten bestaan uit coureurs van 

minstens 16 jaar oud, met uitzondering van de houders van een door de BMB (FMWB of VMBB) 

uitgereikte cross-countryvergunning, die kan uitgereikt worden vanaf 15 jaar in de categorieën 80cc, 

125cc en 250cc. 

Zowel in Evolution als in Vintage behoudt de organisator zich het recht voor om een team onder de 

vereiste minimumleeftijd of met een motor die niet aan de criteria voldoet toch te aanvaarden. Die 

kunnen worden aanvaard in de categorie buiten klassement. 

De teams zullen bestaan uit een of twee coureurs en een of twee motorfiets(en) die voldoen aan de 

criteria van de wedstrijd waarvoor het team is ingeschreven. 

Alle coureurs moeten verplicht een cross- of enduro-uitrusting dragen. 

 

RANGSCHIKKING 

De rangschikking wordt als volgt vastgesteld: 

● VINTAGE, het team wordt ingedeeld in de categorie waartoe de meest recente motor van het team 

behoort. 

V1: motorfietsen tot en met 1980 

V2: motorfietsen tot en met 1972 
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● EVOLUTION: 

E1: Tot 1989 

E2: Full Ferodo 

E3: Beste vader & zoon 

 

TIJDSCHEMA 

Technische controle vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur  

Technische controle zaterdag van 7.00 tot 8.00 uur 

Trainingen Vintage en Evolution van 8.00 tot 9.15 uur 

Race 2h Vintage van 10.15 - 12.15 uur 

Race 2h Evolution van 17.00 - 19.00 u 

Prijsuitreiking Vintage en Evolution: 19.30 uur 

 

MOTORFIETSEN 

Cross- of endurobanden zijn toegestaan. De motorfietsen moeten er ongeveer hetzelfde uitzien als 

het origineel. Zij moeten de maximale cilinderinhoud en het uiterlijk van de oorspronkelijke machines 

respecteren. Aangepaste of herbouwde 'replica'-motorfietsen worden geaccepteerd. Elke coureur 

die met een dergelijke motorfiets wil deelnemen, moet formeel kunnen bewijzen dat de 

aanpassingen uit dezelfde periode stammen als het model van de motorfiets. Na de technische 

controle overhandigt de organisator 1 schijfnummer per motor en een armband voor de coureur. 

 

INSCHRIJVING 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €90,00 per team en per categorie; 

€ 150,00 indien eenzelfde team zich inschrijft voor beide categorieën. 

Inschrijven kan via de website, tot en met 15 juli. Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf u 

dus best zo snel mogelijk in. 

Om de wachttijd bij het secretariaat in Surice aanzienlijk te verkorten, moet elke deelnemer bij de 

inschrijving online € 35,00 betalen, voor de 'startvergunning voor een dag' (€ 30,00) + 

clublidmaatschap (€ 5,00). 

Elke coureur moet dus langskomen in het secretariaat van Surice met zijn BMB-vergunning (of 

vergunning erkend door BMB) om zijn terugbetaling te regelen of om zijn vergunning voor 1 dag te 

ondertekenen. De terugbetaling gebeurt binnen de 20 dagen na het evenement van Chinelle, op het 

rekeningnummer dat vermeld wordt op het inschrijvingsformulier (internet). 

NIEUW SINCE 2018: elke coureur dient ons een certificaat motorrijbekwaamheid (medisch attest) + 

een kopie van zijn identiteitskaart te bezorgen. Deze moeten ons verplicht opgestuurd worden via 



e-mail (secretariat@lachinelle.be) of per post (Eventsee, ZI de la Voie Cuivrée, 6 - 5503 Sorinnes - 

België). 

Het inschrijvingsgeld dient volledig betaald te worden bij de inschrijving online. 

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

hoeft deze beslissing niet te verantwoorden. 

Zodra het dossier compleet en betaald is, wordt de inschrijving bevestigd en op de website 

www.lachinelle.be geplaatst. Bij de bevestiging zal ook het toegewezen wedstrijdnummer 

gepreciseerd worden. 

Het aantal teams is beperkt tot 75 per categorie. Wacht niet te lang met inschrijven, zodat u zeker 

kunt deelnemen. 

Door zich in te schrijven, verbinden de deelnemers zich ertoe het reglement na te leven, alle 

clausules 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 sportcode van de BMB. 

 

CIRCUIT en START 

Een deel van de piste van de 'CHINELLE 2019' wordt aangepast voor de 'historische' 

motorfietsenraces en zal ongeveer 3.000 meter lang zijn. Het circuit kan door de organisator worden 

gewijzigd voor of na de start van het evenement (omwille van de weersomstandigheden of het 

aantal deelnemers). Om de startvolgorde te bepalen, zal er een loting worden gehouden bij de 

ingang van het gesloten park (naast de historische stands). De start type 'Le Mans' zal plaatsvinden 

op de esplanade. 

- Voor de VINTAGE-race: De start wordt gegeven met een vlag, met DRAAIENDE motor en met de 

coureur al op de motorfiets. 

- Voor de EVO-race: de start wordt gegeven met een vlag en is van het type 'Le Mans', dus met 

STILSTAANDE MOTOR, de motor steunend tegen een paaltje, en de coureur aan de andere kant van 

de piste. 

Voor zowel de EVO- als de VINTAGE-race moet elk team verplicht drie keer langs de stand passeren. 

Dat zal specifiek gecontroleerd worden. Per niet-uitgevoerde passage langs de stand krijgt het team 1 

strafronde. 

 

STANDS en PARKINGS 

Het secretariaat is toegankelijk op vrijdag 9 augustus 2019 van 9.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 

10 augustus 2019 van 7.00 uur tot 9.45 uur op het plein van Surice. De toegang tot de stands is enkel 

toegestaan voor de teams die de vereiste administratieve documenten kunnen voorleggen 

(ONTVANGEN IN HET SECRETARIAAT op het plein van Surice). Het is NIET mogelijk om de stands te 

betreden ZONDER deze documenten! 

Om de toegang tot de parking te vergemakkelijken, introduceren we een kleurencode voor de 

voertuigen van de 'HISTORISCHE' bemanningen. 



Er wordt één stand per team voorzien in de standzone. Denk erom dat u een milieutapijt moet 

meebrengen, en dat u dit verplicht moet gebruiken voor alle reparaties en voor bijtanken. 

 

PRIJSUITREIKING 

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 augustus 2019 om 19.30 uur. 

Gelieve aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking, uit respect voor de organisatie en de vrijwilligers. 


