
  
REGLEMENT HALMAC CLUB CROSS  2021 

 
De HALMAC club crossen worden in 2021 gehouden op:. 

  
Zaterdag 3 april 2021 
Zaterdag 15 mei 2021 

Zaterdag 25 september 2021 
 
In 2021 komen de HALMAC motocrosskampioenen voort uit deze 3 club crossen.  
Om in het eindklassement opgenomen te worden dient de rijder minimaal 4 (vier) 
manches in de uitslag voor te komen. Het eindklassement wordt opgemaakt uit  
de 5 (vijf) beste resultaten (manches), dus 1 (één) schrapresultaat is mogelijk. 
De KNMV-reglementen zijn van toepassing. (Halmac behoudt zich het recht voor om nog 
een aanpassing te laten plaatsvinden op het minimale aantal manches en/of 
schrapresultaten i.v.m. de Corona-maatregelen) 
 
Puntentelling: 50 – 45 – 41 – 38 – 36 – 35 – 34 – 33 - 32 - 31  enz. 
 
Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig KNMV MX-licentie of  
een basissport-licentie en moet deze op de wedstrijddag aan de organisatie tonen.  
De organisatie is op de wedstrijddag voor de inschrijvingen van 10.00 tot 11.30 uur  
in de kantine van de Halmac aanwezig. 
 
Iedere rijder moet zich voor deelname aan iedere clubcross in de kantine melden. 
Jeugdrijders dienen zich voor 11:30 uur te melden 
Seniorrijders dienen zich voor 12:30 uur te melden 
 
Iedere deelnemer dient elke wedstrijddag het door de organisatie toegewezen rijnummer 
duidelijk leesbaar op zijn motor te hebben. Dit geldt ook voor de quadrijders. Dus aan  de 
voor- en zijkanten een goed leesbaar nummer plaatsen. 
 
Wedstrijdindeling: 
U kunt zich inschrijven via onze website www.halmac.nl. 
De jeugdrijders kunnen zich aanmelden tot 11:30 uur. 
De senior-rijders kunnen zich aanmelden tot 12:30 uur. 
 
De inschrijfkosten bedragen voor Halmac-leden: 
Jeugd   € 10,--  éénmalig voor alle 3 wedstrijddagen  
Solo    € 20, -  éénmalig voor alle 3 wedstrijddagen 
Zijspan € 25,--  éénmalig voor alle 3 wedstrijddagen 

De inschrijfkosten bedragen voor niet-Halmac-leden: 
Jeugd   €   7,50  per wedstrijddag  
Solo    € 15, -  per wedstrijddag 
Zijspan € 20,--  per wedstrijddag 

 
De resultaten van niet-leden worden niet in de uitslagen verwerkt en zij komen dus niet 
voor het Halmac-clubkampioenschap in aanmerking.  
 

WAARIN HET REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANSATIE. 
 

http://www.halmac.nl/

