
Motor Club Chevy Racing 41 – A.S.B.L.              6800 Libramont-Chevigny 
(België)   n° van de onderneming  430.306.450    

 
Inschrijvingsregelement : 

 
De club organiseerd een dag vrij rijden op het circuit van Regniowez (F). 

 
1 - Datum van de organisatie : 

Zaterdag 16 mei 2015. 
 

2 - Secretariaat : 
Het adres van het secretariaat : H.M.A. – C/° Martiny Roland – Vieille Chaussée 25 / Moircy – (B) 6800 Libramont . 
Inschrijvingen per post of per mail : martirol@belgacom.net 
Info – contact : Martiny Roland - 0495-26.43.68 (Frans) of De Cleermacker Annick - 0486-58.01.20 (Nederlands). 

 
3 - Deelnemersverzekering : 

Voor de deelnemers van motos en zijspannen.  
Om deel te nemen is geen licentie nodig.  
Verplichte briefing op Zaterdag 16/05 om 9u. 
Minimum leeftijd is 18 jaar, doch met een ouderlijke toestemming kunnen 14 – 18 jarige ook meedoen. 
Het is mogelijk om ter plaatse een individuelle verzekering van 15€ te nemen van het circuit.  

 
4 - Burgerlijke aansprakelijkheids verzekering : 

Door het afhuren zijn de club en het circuit in orde met de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemers in 
geval van ongeval gedurene de manifestatie, volgens de wetten en gebruiken in Frankrijk. 

 
5 - Organisatie : 

De dag van het vrij rijden is zonder chronometrage, en zonder engige vorm van competitie. Er zijn 6 à 7 sessies van telkens 15 
minuten voorzien voor elke categorie. 
Volgende vlaggen moeten gekent zijn: rood, geel, zwart en de geblokte.  
Gedurende de gehele manifestatie word er gestart vaniot het « gesloten park ». per sessie van 15’ kunnen er twee of meerdere 
categorien terzelfde tijd op het circuit rijden(volgens de capaciteit van de piste). Zodat u zoveel mogelijk kunt rijden.   

 
6 - Klasses :  

Alle baan, supersport, racemotors en zijspannen. 
Alle voorlichten, knipperlichten, spiegels moeten verwijderd of afgedekt worden.  
De middenbok moet vast gemaakt (vb aan frame) bij de baanmotos. De voertuigen moeten in goede staat gepresenteerd 
worden. 

 
7 - Uitrusting : 

Helm, botten en handschoenen, lederen pak,1 of 2 delen ( bij 2 delen moet het aan elkaar bevestigd zijn). Rugprotectie is 
verplicht. Gele of oranje hesjes zijn verplicht voor beginners.   

Geluidsnorm  = Max 105 Db.  
 

8- Circuit : 
Het circuit van Regniowez is 2.100m lang en 10m breed. Het wegdek is asfalt. 

 
9 - Prijs inschrijving : 

Inschrijving is 90€ / deelnemer. 
Er word geen terugbetaling gedaan zonder een goede reden van afwezigheid.  
Ook geen terugbetalling bij : A/ het overschrijden van de max decibel van 105 Db - B/ ongeval of een panne.   

 
10 - Rennerspark : 

Het rennerspark staat ter uwe beschikking. Er is geen elektriciteit aanwezig. De deelnemer zal deze zelf moeten voorzien. Alle 
electriciteitsgroepen moeten om 23u stil gelegd worden. 
Toegang tot het rennerspark is mogelijk vanaf Vrijdag 15/05 tussen 17u30 en 22u en Zaterdag 16/05 vanaf 08u. 
Er mogen op Zaterdag 16/05 voor 9u15 geen motors gestart worden.  
Vertrek uit het rennerspark ten laatste om 18u30 op Zaterdag 16/05. 
 
Er moeten vuilniszakken gebruikt worden.  
Barbecue op houtskool is verboden. Barbecue op gas of electrische is toegelaten.   
Voor ieders veiligheid, hou uw hond aan de leiband. Het is voor kinderen verboden om met pocketbikes, scooters of mobylettes 
rond te rijden op het terrein.  
Deelnemers: jullie zijn verantwoordelijk voor uw team en supporters. Bij een overtreding wordt u uitgesloten uit de organisatie.  

 
11 - Opgelet : 

De organistatie kan ten allertijden de reeksen herverdelen of samenvoegen.   
De deelnemers moeten zeker 10’ voor de aanvang van hun reeks in het gesloten park aanwezig zijn.  

 
12 – Divers : 



Tijdens de verplichte briefing van Zaterdagmorgen wordt er u een kop koffie aangeboden. 
Zaterdagmiddag tijdens de pauze is er door de organisatie een BBQ voorzien. Voor 5€ krijgt u een kotelet, groenten en brood. 
Mocht u geintresseerd zijn in dit voorstel, gelieve dan het aantal te vermelden op de juiste plaats op het inschrijvingsformulier.  
 
Inschrijving : 90€  
Betaling enkel via overschrijving op rekeningnummer  (geen cheques) :  
België of het buitenland : IBAN BE39 7775 9502 1419  
N° SWIFT : GKCCBEBB  
Motor Club Chevy R41 – C/° Martiny Aline - Rue Geme roye 45 – 5580 Rochefort (België)  
Adres bank - Belfius - Libramont (België)  
Vermelding : Naam deelnemer + klasse (+ aantal voor  de BBQ)  
 
Inschrijving + bewijs van betaling opsturen naar he t secretariaat :  
C/° MARTINY Roland  –Vieiljle Chaussée 25 / Moircy–  6800 Libramont (België)                                      
E-mail : martirol@belgacom.net   
 
De individuelle verzekering van 15€ kan ter plaatst e worden aangevraagd  

 
  www.motorclubchevy.be  

 
Hoofd organisator:  Martiny Roland    � +32 – 495.26.43.68. 

 
 
 


