DM for Klubhold d. 13.-14. aug. 2022
Næstved Motor Klub inviterer til DM for Klubhold
Der kan tilmeldes i følgende klasser:
Maxi:
Hvert hold består af 3 deltagere + holdleder, mindst én MX2 maskine, de 2 øvrige er valgfrie.
Holdets deltagere skal være i besiddelse af gyldigt Maxi A eller B konkurrencelicens.

Mini:
Hvert hold består af 2 deltagere + holdleder, der kan deltages frit på enten 65cc eller 85cc maskiner.
Holdets deltagere skal være i besiddelse af gyldigt Micro/Mini B konkurrencelicens.

Oldboys:
Hvert hold består af 2 deltagere – begge Oldboyskørere skal være minimum 36+ – holdlederen kan
være en af kørerne. Holdet kan sammensættes af:
Én A-kører og én B-kører – eller 2 B-kørere. Har holdet deltagere med Veteran 55+ status, er der
frit valg ift. licenskategori.

Anmeldelse:
Holdanmeldelser og betaling af deltagergebyr foretages direkte til den arrangerende klub (ikke
individuel anmeldelse). Samtidig meddeles navnene på holdsammensætningen indeholdende
maskinstørrelse for den enkelte kører, samt holdleder skriftligt til arrangøren, senest ved
anmeldelsesfristens udløb. Efteranmeldelser modtages ikke.

Tilmeldingsgebyr:
Maxi:
945,- pr. hold
Oldboys og Mini:
630,- pr. hold.
Tilmelding er først gyldig ved indbetaling af tilmeldingsgebyret.

Tilmelding:
Ved indsendelse af tilmeldingsblanket senest onsdag den 3. august 2022 kl.23:59 på: @mail:
hannelodal@hotmail.dk

Husk at angive klubnavn samt hold:
Beløbet bedes være indbetalt på klubbens konto. reg. 6070 konto. 0001100806 senest d. 3. august
kl. 23:59, ved manglende rettidig betaling bortfalder starttilladelsen. Dokumentation for rettidig
indbetaling skal kunne forevises.

Alle:
Ved klubskifte skal DMU-kørerlicens være udstedt af ny stamklub inden 01.03. indeværende år.
Max. antal startende hold i finalerne er 20, ved mere end 20 tilmeldte hold - køres der en A og B
finale.
Udskiftning af deltagere:
Indsættelse af reserve ved skade eller afbud tillades, såfremt denne udskiftning foretages inden
træningens eller tidskvalifikationens påbegyndelse. Reserven kan ikke tages fra et tilmeldt hold.

Info vedr. løbet:
Der er instruktion lørdag og søndag morgen kl. 8.30. Her er mødepligt for holdlederne.
Alt indkørsel til både træning og tidskvalifikation er via ventezonen.
Møderegistrering i Cafeteriaet er åben fredag fra 19:00 til 21:00 og lørdag 07:30 til 08.20, dette
foretages af holdlederen.

Praktisk info:
Ryttergården: Er åben fra fredag kl. 15.00. Alle klubber tildeles en plads i ryttergården. Det er kun
tilladt at parkere kørernes biler i det afmærkede areal i ryttergården, andre biler henvises til
parkeringspladsen.
Der vil være strøm til rådighed, prisen pr. tilsluttet enhed er kr.150,- for hele weekenden.

Cafeteriet:
Vil være åbent lørdag og søndag. Der vil være mulighed for at købe morgenbrød og anden mad.
Der arrangeres ikke fællesspisning.

DM for Klubhold afvikles iht. Danmarks Motor Unions Motocross reglement 2022.

Med sportslig hilsen
Næstved Motor Klub.

