Onderwerp: Open Clubklasse.
Belangrijke mededeling voor alle triallisten met Basis Sport Licentie!!
Het KNMV trial reglement 2017 biedt aan alle triallisten in Nederland de mogelijkheid om deel te nemen
aan de komende 2-daagse KNMV Kampioentrial. Er is derhalve (opnieuw) een extra categorie toegevoegd
aan het reeds bestaande programma.
Reden hiervoor is simpel:
~ Het aantal deelnemers, die naar verwachting gaan deelnemen aan de Kampioenstrial mag best omhoog
~ Mogelijk dat veel triallisten die op club niveau rijden, die graag een keer willen deelnemen aan deze
finale - wedstrijd voor het ONK / NK-jeugd. Pak aan die uitdaging !!!!
~ Ongetwijfeld wil elke triallist graag deelnemen aan een wedstrijd op de locatie en in de non stops waar in
2012 en 2017 het EK trial is georganiseerd.

De voorwaarden die door de KNMV worden aangeboden voor deelname zijn uiterst aantrekkelijk, nl.
A. Deelnemers in de categorieën Inters, Nationaal en Sportklasse A en B nemen deel met de normale
licentie. Ze strijden voor het Nederlands kampioensschap in deze categorieën.
B. Deelnemers aan de NK-Jeugd competitie nemen deel met zoals gebruikelijk met een Basis Sport
Licentie 2017. Ze strijden voor de NK jeugdtitels.
C. Sinds dit jaar is het reglementair ook mogelijk voor elke triallist, die in het bezit is van een KNMVBasis Sport Licentie 2017, om tijdens elke ONK deel te nemen in een speciaal hiervoor gecreëerde
klasse, de zgn. Open Clubklasse. DUS OOK BIJ DE KAMPIOENSTRIAL !!
De spelregels voor deelnemers aan de Open Clubklasse zijn als volgt:
• Inschrijven / aanmelden op de wedstrijddag
• Op vertoon van de Basis Sport Licentie 2017 wordt men toegelaten tot de wedstrijd.
• De kosten voor deelname zijn gelijk aan die van de overige deelnemers, t.w. € 12,= per deelnemer
per dag. ( elke dag opnieuw aanmelden )
• Er kan gekozen worden voor deelname aan 1 of beide dagen, dus op zaterdag en/of zondag.
• Er wordt NIET gereden voor kampioenspunten, maar voor een dagklassement. Van de deelnemers
die beide dagen aan de start verschijnen wordt een totaal klassement opgemaakt en zijn er voor de
eerste 3 deelnemers bekers beschikbaar.
• Elke rijder bepaald zelf welk spoor ( kleur ) hij of zij gaat rijden. Sportiviteit is bij die keuze leidend !
• Aanvullende informatie over de Kampioenstrial via de ZAMC-site; www.zamc.nl
Datum: zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017
Organisatie: ZAMC- Zelhem
Locatie: Motorsportaccommodatie “de Langenberg” Korenweg 4 Zelhem

