ONK Supermono en NK Classics
Diegene die in 2009, 2010 of 2011 een KNMV Wegracecursus hebben gevolgd voor
een Cup-licentie kunnen in 2012 een Wegrace Nationaal/Euro B of een Wegrace
Inters licentie aanvragen zonder het volgen van een cursus.
Alle Cuppers in het bezit van een Cuplicentie (oude B-licentie) kunnen ongeacht hun
ervaring en rondetijd een Wegrace Inters Licentie aanvragen om deel te nemen aan
ONK-races.
Diegene die in 2009, 2010 of 2011 een KNMV erkende cursus voor de C-licentie
hebben gevolgd, kunnen in deze klassen gaan rijden wanneer zij nog een 1-daagse
cursus volgen.
Buitenlandse rijders mogen in deze klassen (Supermono en Classics) deelnemen
wanneer zij een internationale licentie hebben met een toestemming van hun bond.
Overige Licenties
Diegene die in 2009, 2010 of 2011 een KNMV erkende cursus voor de C-licentie
hebben gevolgd, kunnen in 2012 een Wegrace Nationaal/Euro B licentie aanvragen
zonder dat er een cursus nodig is.
Hiermee kunnen zij deelnemen aan de Ducati Clubrace.
Diegene die in 2009, 2010 of 2011 een KNMV erkende cursus voor de C-licentie
hebben gevolgd, kunnen in 2012 een daglicentie aanvragen zonder dat er een
cursus nodig is.
Hiermee kunnen zij deelnemen aan de Ducati Clubrace.
Rijders die in 2009,2010 of 2011 aan de Ducati Clubrace hebben deelgenomen met
een daglicentie mogen wederom een daglicentie aanvragen.
Diegene die in 2008 of daarvoor een cursus hebben gevolgd en nadien geen licentie
hebben gehad, dienen in 2012 een nieuwe cursus te volgen. De cursus is namelijk 3
jaar geldig.
Rijders die over circuitervaring beschikken volgen voor de Nationale licentie de
eendaagse cursus, rijders die niet over circuitervaring beschikken volgen de
tweedaagse cursus. Ter beoordeling van de organisator van de cursus.
De cursussen die worden gegeven:
CRT
31 maart en 6 april
Assen
Motorsportlifestyle
16 april
Zandvoort
Race Academy:
23 + 24 + 25 juli (ma/di/wo)
Alès, Zuid-Frankrijk
26 27 + 28 juli (do/vrij/zat)
Alès, Zuid-Frankrijk
6 + 7 + 8 augustus (ma/di/wo) Gross Dölln, Duitsland
10 + 11 + 12 augustus (vrij/zat/zon)
Zeelenberg Racing

21 tot en met 28 november 2012

Almeria

Cursussen van deze aanbieders zijn geldig ook voor 2011, 2010 en 2009.

In dit schema staan de klassen die in 2012 in het tijdschema worden opgenomen.

Euro Classics
Ducati Open C
Ducati Open B
Desmoquattro A
Desmoquattro B
Ducati Open A
Supermono
DueValvole
Euro Singles
3 D-cup A-klasse
ONK Classics
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De Wegrace Nationaal en Wegrace Euro B zijn gelijk op 1 onderdeel na: met de
Wegrace Nationaal kun je alleen in Nederland rijden, met de Wegrace Euro B in
Europa op Cupniveau.
De daglicentie kost in 2012 € 38,00 en de kosten voor de PO € 17,50 ( totaal =€
55,50) wanneer men geen KNMV lid is

