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BIJZONDER REGLEMENT. 

 

01.  De AMC De Toekomst Dworp organiseert op zaterdag 28 & zondag 29 mei een 

wedstrijd voor de VJMO – MCLB federatie. Er staan verschillende 

kampioenschapsproeven op het programma. 

 

02.  Omloop: Hof te Wijngaard (GPS: Wijngaardbosstraat nr 1 te 1755 Gooik).                                                       

heeft een lengte van 1.600 meter. Ligging en toegang: Zie  www.amcdworp.be         

Te bereiken vanaf de E 40 Ternat richting Edingen (volg wegwijzers)                                 

Te bereiken vanaf de E 40 Aalst richting Ninove – Neigem – Gooik (volg 

wegwijzers)                                  

 

03.  De wedstrijden zullen betwist worden over twee dagen, met op zaterdag de 

trainingen en officiële wedstrijden voor VJMO en op zondag de trainingen en 

Officiële wedstrijden voor MCLB. 

 

04. De inkom bedraagt 14 Euro voor volwassenen, jongeren tot 15 jaar komen er gratis in. 

 

 

05. Rennersparken:   (ingang langs Drie Egyptenbaan – Oude Geraardsbergsestraat) 

 LIGGING: Zie plan op www.amcdworp.be  

OPEN:  Vrijdag 27 mei van 16 uur tot 22 uur 

              Zaterdag 28 mei van 07 uur tot 22 uur 

              Zondag 29 mei  van  06 uur tot 14 uur 

 

06. De start zal geweigerd worden aan piloten die betrapt worden op het binnen smokkelen 

van toeschouwers. Wij zullen aan de ingangen steekproeven doen op de wagens, 

mobilhomes en caravans. 

 

07. Door plaatsgebrek op onze paddocks is het van belang dat de ruimte optimaal wordt 

gebruikt. Wij vragen U hierbij, vriendelijk maar zeer dringend, de onderrichtingen van de 

mensen van dienst op te volgen. Op Politie & Brandweerbevel moeten alle voertuigen 

met de snuit in dezelfde richting staan. Wij zullen, indien nodig, de start weigeren aan 

piloten die dit weigeren. Het is verboden plaats te houden voor een andere piloot.  Indien 

je wil samen staan met een andere piloot kom je best samen aan. 

http://www.amcdworp.be/
http://www.amcdworp.be/
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08. In de paddocks is het gebruik van detergenten verboden en is het verboden om moto’s af 

te spuiten. Er kan gebruik gemaakt worden van de afspuitstand naast de boerderij (wel 

eigen hogedrukreiniger meebrengen).  De terreinen met inbegrip van de parkings, zijn op 

28 & 29 mei openbaar gebied. De lokale politie zal toezicht houden (eventueel in burger 

met de milieuambtenaar) of niemand afvalstoffen achter laat op een  niet-reglementaire 

manier. Dit wordt aanzien als sluikstorten en zal beboet worden. 

 

09. In elk paddock is een ECO – ZONE  voor rubber, olie-, rem-,  en koelvloeistof. (Verplicht te 

gebruiken. 

 

10.  Het is verboden volgens het VJMO/MCLB reglement om ‘Tear Offs’ te gebruiken.  

 

 

11. Het is verboden om, met om het even welk gemotoriseerd voertuig, rond te rijden in de 

rennersparken alsook naast en op het circuit. 

 

12. VLAGGEN:   dienen strikt gerespecteerd te worden op straf van sancties. 
 

13. De organisatoren behouden zich het recht voor om in overleg met de afgevaardigden van 

de VJMO/MCLB dit reglement te wijzigen in het belang van de  wedstrijd. Deze wijzigingen 

zullen kenbaar gemaakt worden via de geluidsinstallatie. 

 

14. Inschrijvingen in de grote feesttent: 

 Zaterdag voor VJMO piloten, afvaardigingen & dag vergunningen vanaf 08u15 tot 09u45 

 Zondag voor MCLB piloten, afvaardigingen & dag vergunningen vanaf 07u00 tot 09u00                             

 

15.  Timing: Zie Website www.amcdworp.be  

                      Facebookgroep:  AMC DE TOEKOMST DWORP 

 

16.  Technische controle: voor aanvang van de respectievelijke trainingen. 

 

 

 

http://www.amcdworp.be/
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17.  De resultaten worden bekend gemaakt aan de VJMO/MCLB tijdopnametrailer op de 

omloop. In geval van klacht worden ze pas officieel na homologatie door de 

sportcommissie van de VJMO/MCLB. Elke klacht dient geformuleerd volgens de 

VJMO/MCLB voorschriften, reglement motorcross 2022, laatste uitgave. 

 

18.  Prijzen en premies:  worden uitbetaald in de grote feesttent volgens de VJMO/MCLB 

barema’s. Dit vanaf 16u30 uur tot het einde van de prijsuitreiking. Elke piloot dient zich 

persoonlijk aan te bieden met zijn vergunning. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom 

van de inrichter.  

 

19. Podium: De eerste drie piloten uit de eindstand  van de wedstrijden  dienen zich aan te 

bieden aan het podium voor de huldiging van het dag klassement. Piloten die door 

omstandigheden, gegronde reden niet persoonlijk kunnen aanwezig zijn op de huldiging 

en zich laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde dienen dit te melden op de 

jurywagen. 

 
 

20.   Dokters:  Arne De Smet & Gert-Jan Opsomer   bijgestaan door ART 

 

21.   Dringende mededelingen op de omloop:  0476 83 01 59 

 

 

22. Door zijn deelname erkent elke piloot kennis te hebben genomen van dit reglement en 

zich te schikken naar alle reglementen van de VJMO/MCLB en naar dit bijzonder 

reglement. De piloten zijn verantwoordelijk voor de daden van hun mekaniekers, 

verzorgers en supporters. 

 

23.  Afstand van verhaal tegen autoriteiten: door deelname aan de wedstrijd doen piloten 

afstand van elk recht tegen AMC De Toekomst Dworp vzw, de VJMO/MCLB federatie, 

officiëlen, vertegenwoordigers of aan gelijkgestelden en terreineigenaars, hetzij door de 

rechtbanken, hetzij door elke andere procedure die niet voorzien zijn in de Nat. of Interne 

Sportcode en dit voor eender welk nadeel waardoor ze zouden kunnen getroffen worden 

ten gevolge van een fout of nalatigheid van hogergenoemde inrichtende machten. 
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PILOTENINFO: 

RESPECT: 

• Toon respect voor inrichters, federaties, hun vertegenwoordigers en 

medewerkers, alsook voor alle bezittingen van anderen. Zij zijn de mensen 

die zich inzetten om U de kans te geven uw hobby te kunnen beoefenen. 

• Volg de aanwijzigingen van de bevoegde afgevaardigden van de 

organisatie bij het parkeren van uw voertuig in het rennerspark. 

• Laat doorgangen (brandgangen) vrij voor hulpdiensten. 

• Respecteer de omheiningen, gewassen en aanplantingen. 

• Beperk het geluidsniveau tot een minimum. 

• Maak gebruik van de sanitaire voorzieningen. Afvalwaters (chemische 

toiletten,....) komende van voertuigen (motorhomes) mogen niet geloosd 

worden op de ondergrond noch op de wegen tijdens of na het verlaten van 

de paddock. 

• Laat geen afval rondslingeren in de paddock en laat geen afval achter op 

de toegangswegen. Gebruik de door de organisatie voorziene vuilzak en 

deponeer deze in de voorziene afvalcontainers. 

• Olie, oliefilters, banden en eventuele andere schadelijke stoffen moeten 

gedeponeerd worden in de eco zones voorzien in de paddocks. 

• Verlaat uw staanplaats op de paddock in de staat waarin U ze gekregen 

hebt. Laat geen sporen achter (afval, kuilen, voorwerpen gebruikt bij het 

plaatsen van uw voertuig) 

 


