ALGEMEEN INTERN J.M.S. REGLEMENT.
UPDATE 12 FEBRUARI 2017
Besluiten JMS vergadering 12 februari 2017
•

•

Jeugd Nieuwelingen 65/85cc jonger dan 11 jaar die willen overgaan naar de juniors
klasse moeten aan een aantal voorwaarden voldoen :
1. een attest van de sportdokter voorleggen
2. aanvraag verrichten aan UMC
3. goedkeuring verkrijgen van een comité van 3 initiatoren.
Toelatingen cilinderinhoud
- 2-takt 65cc / 4-takt 100-110cc
- 2-takt 85cc / 4-takt 150cc
- 2-takt 150cc / 4-takt 250cc

•

PitBikes en Dames reeksen Open met een apart dagklassement en
Kampioenschap (vanaf 15 jaar)

•

Bij de reeks der Experten licentiehouders van JMS zullen de daglicenties worden
bijgevoegd.

1. Alle wedstrijden in organisatie van J.M.S. komen in aanmerking voor het kampioenschap.

DEZE KOMEN NIET IN AANMERKING
2. De puntentelling voor dit kampioenschap gaat over de volgende verdeling.
25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 -7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
3. Een kampioenentitel zal in elke categorie toegekend worden uitgezonderd animatie
-8jaar
4. De titel wordt toegekend aan de piloot die de meeste punten behaalde.
5. Indien er een categorie is, waarin gereden wordt onder het systeem van schiftingen
en finales, dan komen de erkende finales in aanmerking.
6. Wanneer blijkt dat er bij de afrekening, piloten zijn met gelijke punten dan wordt de
titel als volgt toegekend:
A- De piloot welke de meeste reeksoverwinningen behaalde in de categorie van het
betreffende kampioenschap proef.
B-Indien dit geen uitsluitsel brengt dan komen de 2de ,3de ,4de enz. in aanmerking. CIndien voorgaande evenmin een beslissing brengt dan gaat de titel naar de piloot die in
de eindstand van de laatste kampioenschap

7. De J.M.S. puntenscore zal iedere week mee opgenomen worden in het
transpondersysteem. En slechts deze score zal als leidraad fungeren ( MyLaps ).
8. Reeksindelingen

Jeugd Nieuwelingen 65/85cc jonger dan 11 jaar die willen overgaan naar de juniors
klasse moeten aan een aantal voorwaarden voldoen :
1.een attest van de sportdokter voorleggen
2.aanvraag verrichten aan UMC
3.goedkeuring verkrijgen van een comité van 3 initiatoren.

9. De start van de jeugdreeksen animatie en nieuwelingen kan slechts gegeven worden
als de marshall of voorrijder
de omloop heeft vrijgegeven.
10. Het is ten strengste verboden te roken in het gesloten park. ( verbod van de Vlaamse
Overheid brandgevaar met brandstoffen ).
,
11. STARTORDE
WORDT
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BIJ DE ANIMATIE, HIER GEBEURT DE LOTTREKKING DOOR DE PILOOT
ZELF.
SLOTBEPALING/
IN ALLE GEVALLEN WAARIN DOOR DIT REGLEMENT NIET WERD VOORZIEN
EN WELKE EEN INVLOED KUNNEN HEBBEN OP HET J.M.S. EN DOOR HUN
GEREGLEMENTEERDE ORGANISATIES? KOMT DE BESLISSING TOE AAN DE
SPORTCOMMISSIE?, EN IN HOGER BEROEP DOOR DE RAAD
VAN BESTUUR;
DOOR ZIJN AANSLUITING ALS PILOOT VERKLAARD DEZE HET J.M.S.
REGLEMENT TE ERKENNEN EN TE RESPECTEREN.

