
 

 

Algemeen reglement maiscross - driewielers 

 
Artikel 1. Voorwaarden voor inschrijving 
 
1. Het bestuur is het recht voorbehouden de individuele inschrijvingen vervroegd te sluiten, 

zodra een door het bestuur vastgesteld aantal is bereikt. Tevens heeft zij het recht om 
de inschrijftermijn te verlengen. 

2. Het bestuur heeft het recht om inschrijvingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. 
In dat geval wordt het eventueel betaalde startgeld volledig terugbetaald.  

3. De minimum leeftijd voor de coureur is 18 jaar en een rijbewijs is vereist. Deze dient 
getoond te worden bij de inschrijving .  

4. Bij het inschrijven dient het ondertekende bewijs van deelname aan de organisatie te 
worden overhandigd.  

 
Artikel 2. Uitsluiting 
 
Een deelnemer kan door het bestuur worden uitgesloten wegens:  
1. Onsportief of ongepast optreden vóór, tijdens, of na de wedstrijd, tegenover officials, 

andere coureurs en/of publiek.  
2. Het niet onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen door een als zodanig herkenbare official 

en/of een lid van het bestuur.  
3. Indien er in het rennerskwartier onnodig en/of niet stapvoets van en naar de start wordt 

gereden.  
4. Indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer of deelneemster aan de wedstrijd c.q. 

de trainingen (voor of tijdens) alcohol en/of andere middelen heeft gebruikt, die de 
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Zowel het bestuur als de wedstrijdleider heeft het 
recht de betrokkene van deelname uit te sluiten.  

5. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/het bestuur 
van de Maiscross 

 
Artikel 3. Protest  
 
1. Indien de coureur gediskwalificeerd is kan hij/zij geen protest indienen tegen deze 

diskwalificatie.  
2. De behandeling van protesten geschiedt door het bestuur zo nodig bijgestaan door de 

baancommissarissen, de technische commissie en de wedstrijdleider.  
 
  



 

 

Artikel 4. Technische keuring  
 
1. De keuring vind plaats op een vast punt.  
2. Het te laat aan de keuring verschijnen, resulteert in diskwalificatie voor de wedstrijd.  
3. Na goedkeuring van de ter keuring aangeboden crosswagen mag aan het voertuig niets 

meer worden veranderd betreffende het motorische- en carrosseriegedeelte.  
4. De coureur is ten aller tijden voor zijn/haar wagen en materiaal zelf verantwoordelijk. 

Wagens die vóór, tijdens, of na de  wedstrijd een hindernis vormen, worden door de 
vereniging op kosten van de ingeschreven bestuurder/ster afgevoerd.  

5. Het bestuur en de wedstrijdleider zijn op ieder moment van de dag gerechtigd een 
herkeuring te verrichten.  

 
 
Artikel 5. Kleding  
 
1. In het voertuig dient men een goed vastgemaakte goedgekeurde helm te dragen. 

Verplicht is bij het dragen van een gelaatsscherm c.q. stofbril dat deze splintervrij moet 
zijn.  

2. De kleding van de coureur bestaat uit een brandvertragende of vlamvertragende overall, 
brandvertragende of wollen sokken en lederen schoeisel. Men kan kleding 
vlamvertragender maken door deze te wassen in aluin.  

3. Er mag beslist geen nylon of plastic worden gedragen.  
4. Het gebruik van zgn. nekbanden is verplicht.  

 
Artikel 6. Wedstrijdgedrag  
 
1. Het te laat aan de start verschijnen heeft uitsluiting van deze manche tot gevolg.  
2. Het is verboden aan de wedstrijd deel te nemen nadat het officiële startsein is gegeven.  
3. Een coureur, die van start gaat vóór het officiële startsein zal eenmaal opnieuw mogen 

starten, onverminderd de straf die hem/haar door de wedstrijdleider kan worden 
opgelegd. Voor deze herstart zal de veroorzaker vanaf twee meter achter de overige 
wagens dienen te starten. Een tweede valse start resulteert in diskwalificatie.  

4. Het is ten strengste verboden de baan in een andere richting dan de voorgeschreven 
richting te berijden.  

5. Bij het ongewenst verlaten van de baan tijdens de wedstrijd dient men deze op dezelfde 
plaats weer in te rijden.  

6. Moedwillig hinderen en/of opzettelijk inrijden op een andere deelnemende crosswagen 
c.q. het inrijden op de bestuurderszijde heeft onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg.  

7. Coureurs, die door pech of andere oorzaak uitvallen of stil komen te staan, dienen in 
eerste instantie in de wagen te blijven. Vervolgens op aanwijzingen van de 
baancommissarissen de wagen zo snel mogelijk verlaten en buiten het circuit gaan 
staan. De aanwijzingen van de baancommissarissen dienen direct te worden opgevolgd.  

8. Indien een coureur de wagen verlaten heeft, mag hij/zij de baan pas weer betreden 
nadat de wedstrijd is afgevlagd.  

9. Sleutelen en dergelijke is tijdens de wedstrijd verboden. Hulp van derde(n) met het doel 
om de wedstrijd voort te zetten is niet toegestaan, tevens mag tijdens de wedstrijd niet 
gewisseld worden van de ingeschreven crosswagen.  

 
  



 

 

Artikel 7. Vlaggen  
 
Er kunnen tijdens de wedstrijden 3 verschillende vlaggen worden gebruikt.  
Kleur en betekenis van de vlaggen. 
1. Geel bewegend: Gevaar, nog een rijder in de auto. 
2. Geel stil hangend: Gevaar.  
3. Rood: Onmiddellijk stoppen en op die plaats blijven staan, niet het voertuig verlaten.  
4. Zwart: Onmiddellijk het circuit verlaten.  
5. Zwart-wit geblokt: finishvlag.  

 
Artikel 8. De crosswagen  
 
1. Minimum leeftijd is 18 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs. 
2. Motoren maximaal 1300 CC. 
3. Auto achter de B stijl doorslijpen. 
4. Achterwiel met geveerd zijn door middel van een schokbreker. 
5. Achterband maximaal 225 mm breed. 
6. Rolkooi verplicht. Minimale afmeting 38 x 2,5 mm. Deze mag aan de H-bok gelast 

worden. 
7. Geen verstevigingen toegestaan, zowel voor als achter. 
8. Radiator moet in de motorruimte bevestigd zijn. 
9. Waterbak te plaatsen in een rechthoek of l-vorm. Een U-vorm is NIET toegestaan. 
10. Noppenbanden in wat voor vorm dan ook zijn NIET toegestaan. 
11. Eurocrossbanden zijn NIET toegestaan. 
12. Opsnijden is toegestaan tot maximaal 10 x 10 mm. 
13. 4 punts veiligheidsgordel. Goed passend, niet gerafeld en deugdelijk bevestigd met 

M10 bouten. 
14. Het voorraam aan de bestuurderskant en het portierraam aan de bestuurderszijde moet 

zijn voorzien van gaas, max. 4x4 cm. 
15. Het gaas in het portierraam aan de bestuurderszijde moet vanaf de buitenzijde te 

openen zijn. 
16. Deurplaat verplicht. Of een dubbele pijp met minimale afmeting van 38 x 2,5 mm aan 

de binnenzijde van de deur, op heuphoogte. 
17. Brandstoftank op de bijrijdersplaats. Goed bevestigen aan de bodem of aan de H-bok 

aan de binnenzijde van de auto. 
18. Stalen- of aluminium brandstoftank. Deze mag geen grotere inhoud hebben dan 15 

liter. De tank moet voorzien zijn van een deugdelijke, lekvrije dop met de ontluchting 
naar beneden gemonteerd. De originele tank dient verwijderd te worden. 

19. Koelvloeistof (antigel) is niet toegestaan. 
20. Dakbord wit minimaal 20 x 20 cm groot, met tweezijdig in zwarte cijfers het 

toegekende startnummer. Dit moet duidelijk leesbaar zijn. 
21. De accu/batterij moet aan de bovenzijde afgesloten zijn met een zuurbestendig 

materiaal en goed zijn bevestigd.  
22. De keurmeester of het bestuur van S.A.M.B. heeft altijd het laatste woord met 

beslissingen en uitsluiting van deelname in wat voor vorm dan ook aan de 
wedstrijden van de Foute Cross. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23. Voor de afsleepwerkzaamheden moet zich aan de voor- en achterkant van de wagen 
een ROOD AFSLEEPOOG/KETTING bevinden (binnendiameter minimaal 8 cm).  

24. Tenslotte zijn de officials en/of het bestuur niet aansprakelijk voor welk feit dan ook. De 
vereniging kan de crosswagen op de juistheid van de technische specificaties laten 
keuren.  


