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Toelichting inschrijving
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vindt de inschrijving voor de clubrace uitsluitend plaats door
middel van het online webformulier. Heb je vragen tijdens het invullen van het webformulier, kom je
via de button “toelichting” aan de rechterzijde weer in dit document.
Alvorens in te kunnen schrijven, dien je eenmalig een account aan te maken. Voor jullie heeft dit als
voordeel dat je niet opnieuw ieder jaar de persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, en voor ons dat
wij nog minder tijd hoeven te besteden aan de administratieve zaken, als het controleren van de
persoon- en betalingsgegevens. Eventuele wijzigingen in je persoonlijke gegevens, kun je zelf
ingeven. Tevens wordt deze login in de toekomst bruikbaar voor inschrijving op alle activiteiten van
de Ducati Club Nederland. Uiteraard worden jouw persoonlijke gegevens niet aan derden versterkt.
Nadat je ingelogd bent, is er voor de inschrijving zelf een overzichtelijke structuur aangebracht door
het gebruik van tabbladen, wat de snelheid van invullen en de benodigde controles van de
invulvelden verbeterd. Na verzending van het online formulier, ontvang je uiterlijk binnen 3 dagen
een bevestiging met uw persoonlijk inschrijvingsnummer op het aangegeven email adres. Let op, dit
is slechts een ontvangst bevestiging van je inschrijving ter controle van jouw ingevoerde gegevens.
Definitieve bevestiging van deelname wordt ongeveer 3 weken voor de clubrace per email
verstuurd. Indien je naderhand je inschrijving wilt wijzigen, maak dan geen nieuwe inschrijving aan,
maar stuur een email met de wijziging naar:inschrijven.clubrace@ducaticlub.nl

Tab - Licentie gegevens
Voor de deelname aan de race klassen op de Clubrace is uiteraard een licentie vereist. De volgende
licenties worden geaccepteerd:
• Alle KNMV Internationale Euro-, of nationale licenties, aan te vragen bij de KNMV, Benodigde
opleiding: 2 daagse Wegrace cursus bij CRT Holland, of in 2099,2010 of 2011 een C-licentie(cursus)
gehad en een 1 daagse cursus bij www.motorsportlifestyle.nl, www.race-academy.nl,
ww.zeelenbergracing.nl, of www.crtholland.nl.
• KNMV Nationale licentie, aan te vragen bij de KNMV, recht gevende op deelname aan diverse
andere evenementen, als bijvoorbeeld de Clubrace en de 3D-Cup( euronationale licentie).
Benodigde opleiding: een certificaat (niet ouder dan 3 jaar),
behaald bij: www.motorsportlifestyle.nl, www.race-academy.nl, www.zeelenbergracing.nl, of
www.crtholland.nl.
• KNMV Daglicentie ten behoeve van de Clubrace. Voorwaarde om een daglicentie te verkrijgen:
o tenminste eenmaal in de afgelopen drie jaar een KNMV licentie, of een Clubrace Daglicentie te
hebben gehad, òf

o een certificaat, niet ouder dan drie jaar, van een licentiecursus gevolgd bij een van de hierboven
vermelde gekwalificeerde opleidingsinstituten , of
o in het bezit van een FAME licentie tbv de Zomeravond Competitie.
De daglicentie kan aangevraagd worden door de betreffende box in het inschrijfformulier aan te
vinken.
Kosten van de daglicentie € 38,00
• Internationale licentie: uitgegeven door een bij de FIM aangesloten bond, niet zijnde de KNMV
• Euro-B licentie, uitgegeven door een bij de FIM aangesloten bond, niet zijnde de KNMV. Euro Blicenties van andere bonden worden uitsluitend geaccepteerd, indien begeleid met een schrijven
van de betreffende bond, dat de deelnemer voor dit evenement is verzekerd.
In alle andere gevallen dient u zelf aan de KNMV toestemming te vragen tot het verlenen van een
daglicentie. Hiervoor is een duidelijke omschrijving / trackrecord benodigd van de opgedane race
ervaring.
Houders van de onlangs geïntroduceerde FAME licentie tbv de Zomeravond Competitie moeten dus
een daglicentie voor de Clubrace aanvragen!
In geval van een daglicentie is een aansprakelijkheidsverzekering voor derden en een persoonlijke
ongevallen verzekering verplicht. KNMV leden zijn al via hun lidmaatschap hiervoor verzekerd. NietKNMV leden dienen hiervoor een aanvullende verzekering ad € 17,50 af te sluiten. Gaarne in het
betreffende invulveld aanvinken of je lid bent van de KNMV, en zo ja uw lidmaatschapsnummer
invullen. Deze verzekering kan alleen voor personen met de Nederlandse nationaliteit afgesloten
worden.
In onderstaande tabel is aangegeven welke licentie verplicht is voor deelname aan de
respectievelijke klassen:
Klasse Benodigde Licentie
Supermono * KNMV Euro- of internationale licentie, of:
ONK Classics * Internationale licentie van FIM aangesloten bonden, of:
* Euro licentie van FIM aangesloten bonden
Alle overige klassen * alle KNMV licenties, behalve de Internationale licentie
* Euro B-licentie van FIM aangesloten bonden
* KNMV Daglicentie Pag
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Transponderhuur
De transponder huur wordt ook dit jaar weer door TT-Assen geregeld. De weekend huur bedraagt €
30,00 en de borg bedraagt € 100,00 ter plaatse te voldoen bij het afhalen op Time Keeping
(1e verdieping in de “toren”) De borg krijg je retour bij onbeschadigde inlevering. Bij verlies of
beschadiging wordt € 250,00 in rekening gebracht. Assen gebruikt het nieuwe type TranX-260. Je
dient zelf voor een passende houder te zorgen (via www.AMB.com), of deze ter plaatse
te kopen voor € 10,00. Indien je in het bezit bent van een eigen transponder (type AMB TranX-260)
gaarne in het betreffende invulveld je transpondernummer invullen. Wel graag voor aanvang van de
eerste training bij Time Keeping controleren of jouw transpondernummer juist is ingevoerd.
(bedragen nog onder voorbehoud)
Tab - Deelname races
In het betreffende invulveld worden alle klassen getoond, waarin je kan deelnemen. Zorg ervoor dat
je alleen die klasse aanvinkt, waarin je op basis van je licentie mag meerijden.
Programma:
Supermono 2 tijdtrainingen op zaterdag, zaterdag 1 race van 12 ronden, zondag 1 race van 12
rondes, kwalificatie 115%
ONK Classics 2 tijdtrainingen op zaterdag, gemengd met andere klassen, en zondag 1 race van 10
rondes.
3D Cup 2 tijdtrainingen op zaterdag, gemengd met andere klassen , zondag 2 races A en B groep van
10 rondes.
Overige klassen 2 tijdtrainingen op zaterdag, zondag een race van 10 (muv Euro Classics = 8 ronden
en Euro Singles = 7 ronden) rondes, geen kwalificatie limiet
Voor exacte tijden zie het tijdschema ( hyperlink)
Klassen/tarieven/reglementen:
In welke klassen je kan deelnemen, staat hieronder beschreven. je mag in twee klassen inschrijven,
echter niet met dezelfde motor (met uitzondering van de 3D Cup die ook een Ducatiklasse wil rijden).
Acceptatie van dubbele deelname is geheel afhankelijk van het aantal deelnemers in de betreffende
klassen. Alle motoren dienen te voldoen aan de reglementen als hieronder omschreven. Gelieve je
rondetijd op Assen, indien bekend, aan te geven voor een zo goed mogelijke indeling. De trainingen
van Desmoquattro, DueValvole, en Ducati Open worden gecombineerd, de startgrids voor de race
worden bepaald aan de hand van de trainingstijden.
Nieuw dit jaar voor de Ducati klassen: uitsluitend tijdens de race van de Desmoquattro en de
DueValvole mogen regenbanden gebruikt worden, dus niet gedurende de (vrije) trainingen.

Klasse
Desmoquattro
DueValvole

Omschrijving
Klasse voor snelle rijders met 3en 4-kleps Ducati V-twins, en de
Ducati Desmosedici
Klasse voor snelle rijders met 2kleps Ducati Vtwins

Tarief
€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden
€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden
€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden

Technisch reglement
Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden
€ 70,00 leden
€ 85,00 niet
leden

Eigen reglement

Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

Ducati Open

Open klasse voor alle Ducati
viertakt twins, of recente 1
cilinders met 4- of 5 kleppen

Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

3D-Cup

Klasse uitsluitend voor
deelnemers aan de 3D-Cup

3D-Cup extra
race*

Klasse uitsluitend voor
deelnemers aan de 3D-Cup

Euro Singles

Klassieke Europese 1-cilinder 2kleps viertakten, tot
bouwjaar 1989

€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden

Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

Euro Classics

Recreatie raceklasse voor alle
Europese en Amerikaanse twins
tot bouwjaar 1989, met maximaal
3 kleppen per cilinder

€ 150,00 leden
€ 180,00 niet
leden

Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

Technisch reglement
Ducati Clubrace 2012

Ducati 848 UK
Cup
Nordic Battle otT
ONK Supermono Zie reglement
€ 315.00
FIM/KNMV reglement
NK Classics
Zie reglement
€ 185,00
FIM/KNMV reglement
*3D-Cup deelnemers die op zondag ook in een Ducatiklasse racen, betalen het inschrijfgeld voor de
Ducati openklassen en de 3D-Cup.
De CRC behoudt zich het recht voor, uit veiligheidsoverwegingen of omwille van een competitieve
indeling, je in een andere klasse te plaatsen, dan waarvoor je je hebt ingeschreven!
Tevens is voor alle klassen het aanvullend reglement van toepassing.
Dit aanvullend reglement vind je op www.ducaticlubrace.nl. ( hyperlink)
Elke deelnemer dient ervoor te zorgen dat hijzelf, en zijn gehele team kennis heeft van de inhoud van
de betreffende reglementen, inclusief het aanvullend reglement.
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De van toepassing zijnde algemene reglementen zijn het KNMV motorsport reglement 2012 en het
KNMV wegrace reglement 2012. Alle reglementen zijn in te zien, en via download beschikbaar op

www.knmv.nl/sport/wegrace bij “documenten” en op www.ducaticlub.nl/clubrace bij “inschrijven
Ducati Clubrace”

Nummerplaten:
Voor wat betreft de nummerplaten, is de volgende kleurstelling verplicht, zie ook het technisch
reglement Clubrace. Je dient zelf zorg te dragen voor de rijnummers voor het race weekend.
Klasse

Kleur achtergrond

Kleur cijfers

Ducati klassen

Wit

zwart

Euro Classics

Wit

rood

Euro Singles

Wit

rood

3D Cup

Wit

Zwart

Overige klassen volgens eigen reglement.
Tab – Deelname vrije training
Ook dit jaar organiseert de Ducati Club Nederland weer vrije trainingen op de vrijdag voorafgaand
aan de Clubrace.
Deelname is alleen toegankelijk voor Clubrace deelnemers. Indeling in de sessies zal plaatsvinden op
rondetijd. De rijnummers voor de vrijdag worden door de organisatie verstrekt.
Indeling Tarief Omschrijving
Vrije trainingen € 165,00 Indeling in groepen en aantal sessies vindt plaats op basis van
inschrijvingen.
Voor de vrije training op de vrijdag geldt een geluidsnorm van 101dBA statisch gemeten.
Tenslotte (de kleine lettertjes)
• Acceptatie van inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.
• U dient zelf te zorgen voor de betaling. U ontvangt géén rekening of acceptgiro.
• Bij elke betaling de naam van de rijder en zijn inschrijvingsnummer vermelden!
• Betalingsgegevens:
o Tav.: Ducati Club Nederland, Zaandam
o Bankrelatie: ABN AMRO, Zaandam, rekeningnummer: 41 89 04 367
o Voor betalingen uit het buitenland: IBAN: NL38ABNA0418904367 BIC: ABNANL2A
•
•

Een definitieve bevestiging van inschrijving wordt rond 24 april per email verstuurd, samen
met het
voorlopige tijdschema en het aanvullend reglement. Indien je tegen die tijd geen email
ontvangen heeft, gelieve een kopie van de documenten aan te vragen (bij voorkeur per email
aan inschrijven.clubrace@ducaticlub.nl), onder opgave van uw juiste email- of postadres.

•

•
•

Tot 28 april kan je je (uitsluitend schriftelijk of per email) onder vermelding van redenen
afmelden met recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, onder aftrek van € 30,00
administratiekosten. Na deze datum wordt het inschrijfgeld (onder aftrek van de
administratiekosten) alleen dan geretourneerd, indien jouw plaats door een andere rijder
opgevuld kan worden.
Betaling van het inschrijfgeld op het circuit leidt tot een toeslag van € 50,00
Reservering van pitboxen: aanvragen bij clubrace@ducaticlub.nl. Gaarne vermelden of, en zo
ja met hoeveel rijders je de box deelt. Rijders krijgen voorrang bij de toewijzing van de
boxen. Indien je daarnaast ook zorgt voor een aantrekkelijke “aankleding” voor het publiek,
wordt dit in de toewijzing meegenomen.

Succes met de voorbereidingen, en tot ziens op het grootste amateur race evenement in Europa!
Namens de Clubrace Commissie,
Fré van Hooren

