
METTET JUNIOR UITDAGING 

30-31 JULI 2022 / 7-8-9 OKTOBER 2022 

A) PRESENTATIE 

Naast de wedstrijd "SUPERMOTO DES NATIONS" op 30-31 juli 2022 en de wedstrijd "35e 

SUPERBIKER 2022" op 7-8-9 oktober 2022, organiseert de R.U.M.E.S.M. (Royal Motor Union 

Entre Sambre et Meuse) de METTET JUNIOR CHALLENGE, waarop het geldende FIM- en FMB- 

BMB-reglement van toepassing zal zijn, evenals het specifieke reglement van het evenement. 

Door in te schrijven onderwerpt de ruiter zich aan al deze voorschriften. 

 
 
 

B) CIRCUIT 

Beide wedstrijden zullen plaatsvinden op een gemengd asfalt/landparcours. In juli, op het 

Supermoto des Nations circuit dat is aangelegd op en rond het Jules Tacheny circuit (lengte 

ongeveer 2000m). In oktober, op het parcours van de beroemde Superbiker (lengte van 

ongeveer 1700m). 

 

C) IN AANMERKING KOMENDE RUITERS 

Het evenement staat alleen open voor jonge renners van 10 tot en met 14 jaar. De 

minimumleeftijd gaat in op de verjaardag van de rijder en moet bereikt zijn op het moment 

van de eerste technische controle van het evenement in kwestie. De maximumleeftijd eindigt 

aan het einde van het lopende jaar waarin de rijder de maximumleeftijd van de betreffende 

klasse bereikt (art.10 BKW Sportwetboek) 

 

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige Supermoto-licentie. 

 
1. Elke Europese Open Supermoto-licentie, uitgegeven door FMWB/Motorsport Vlaaanderen) 

of Internationale Supermoto-licentie, uitgegeven door een door de FIM erkende federatie en 

gevalideerd voor het lopende jaar, wordt aanvaard. 

 

2. Rijders die een licentie hebben van een door de FIM erkende federatie en NIET in het bezit 

zijn van een Europe Open licentie, mogen deelnemen indien zij in het bezit zijn van een door 

hun nationale federatie afgegeven "vrijgavevergunning". 

 

3. Deelnemers die niet in het bezit zijn van een geldige jaarvergunning of die niet in het bezit 

zijn van een "uitreisvergunning" mogen deelnemen onder dekking van een "1-evenement"- 

vergunning, die moet worden aangevraagd via de Magelan-toepassing http://fmb- 

bmb.magelan.be/ 

MOET VOOR HET EVENEMENT worden aangevraagd. 
 

De aanvraag van een rijbewijs "1 evenement" voor een minderjarige bestuurder die in België 

verblijft, MOET vergezeld gaan van een door de ouders ondertekende en door de gemeente 

gelegaliseerde ouderlijke toestemming. Dit document moet ook worden gedownload van de 

Magelan-toepassing http://fmb-bmb.magelan.be/ MOET VÓÓR HET EVENEMENT worden 

ingevuld. 

http://fmb-/
http://fmb-bmb.magelan.be/MOETVÓÓRHETEVENEMENTworden


Aan een minderjarige rijder die in het buitenland woont, wordt geen vergunning voor één 

evenement afgegeven. 

 

    D) MOTORFIETSEN EN UITRUSTING 

De tot de start toegelaten motorfietsen moeten voldoen aan de volgende specificaties: 

 
Type cross- of supermoto, met een maximumcapaciteit van 105cc 2T en 150cc 4T. Wielmaat: 

minimaal 12 inch voor het achterwiel en tussen 12 en 19 inch voor het voorwiel. De banden 

zullen van het weg of slick type zijn. Elke motorfiets moet zijn nummer op de voor- en 

zijplaten hebben. 

 

UITRUSTINGSVEREISTEN 

 
Zie het technisch reglement Supermoto 2022, gepubliceerd op de website van BKW: 

www.fmb-bmb.be 

 

E) ENTRIES 

Het inschrijvingsgeld is vastgesteld op 100€ per race. Deze prijs geeft ook recht op 3 

inschrijvingen (1 ruiter en 2 begeleiders) en op een plaats in de paddock. Inschrijven kan 

online op de website van de club met behulp van het formulier dat vanaf 19 april beschikbaar 

is. Inschrijvingen en betalingen moeten uiterlijk 30/06/2022 ontvangen zijn voor het 

evenement in juli en 09/09/2022 voor het evenement in oktober. 

 

F) VERLOOP VAN HET EVENEMENT 

2 officiële getimede proeven van 2 X 15 min., 1 warm-up van 10 min. en 2 heats van 15 

minuten + 1 ronde 

 

G) TIJDSCHEMA'S EN FORMALITEITEN 

De bijzondere reglementen, het tijdschema voor de formaliteiten ter plaatse (administratieve 

en technische) en voor de trainingen en wedstrijden zullen later worden meegedeeld. 

 

H) PODIUM 

Het podium is gepland na de finish van de race. Een beker zal worden gegeven aan de eerste 

drie finishers. Er is ook een prijsuitreiking gepland voor het cumulatieve klassement van de 

juli- en oktoberdagen. 

 

I) Transponder 

Aan elke piloot zal een borgsom van 100€ voor de transponder en 5€ voor de bevestiging 

worden gevraagd. 

http://www.fmb-bmb.be/

	A) PRESENTATIE
	B) CIRCUIT
	C) IN AANMERKING KOMENDE RUITERS
	MOET VOOR HET EVENEMENT worden aangevraagd.

	D) MOTORFIETSEN EN UITRUSTING
	UITRUSTINGSVEREISTEN

	E) ENTRIES
	F) VERLOOP VAN HET EVENEMENT
	G) TIJDSCHEMA'S EN FORMALITEITEN
	H) PODIUM
	I) Transponder

