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Art 1: Algemeen
• Alle wedstrijden en demo’s van KIDSANDSIDECARS die gereden worden onder
regelgeving van MON vallen onder het Jeugdcrossreglement van MON.
• Voor deelname aan de wedstrijden en of demo’s van KIDSANDSIDECARS moet
men voldoen aan alle verplichtingen en voorwaarden
• Voor wedstrijden en demo’s gelden altijd het MON Jeugdcrossreglement en het
Aanvullende MX reglement KIDSANDSIDECARS. Hierop wordt geen uitzondering
gemaakt.
• Voor sommige personen kan voor aanvang van het nieuwe seizoen dispensatie bij
het bestuur van KIDSANDSIDECARS i.o.m. MON worden aangevraagd.
• Dispensatie welke verleend wordt aan een team moet verplicht bij
KIDSANDSIDECARS het kampioenschap verrijden. Is dit niet het geval, dan kan
de dispensatie worden ingetrokken.
• Indien het KIDSANDSIDECARS reglement ergens niet in voorziet, wordt het MON
reglement gehandhaafd.
• Indien zich een voorval voordoet van een vlagsituatie, geldt de beslissing van de
wedstrijdleider.
• Bij een voortijdig beëindiging van een manche en als 2/3, 66% van de manche is
verstreken, telt de voorlaatste ronde voor de puntentelling (zie ook MON MX
reglement).
Art 2: Leeftijd en cilinderinhoud (cc)
Samengestelde leeftijd max. 36 jaar (rijder 16 jaar en bakkenist 16 jaar).
Uitzondering op de hierboven genoemde regel, wanneer een team langer bij
KIDSANDSIDECARS in dezelfde teamsamenstelling rijdt, telt de jongste leeftijd van
16 jaar.

•
•

Groep
Groep C

Leeftijd
5 t/m 11 jaar

Inhoud
tot max 150cc 2takt
tot max 150cc 4takt

Groep B

Vanaf 11 jaar

tot max 250cc 2takt
tot max 250cc 4takt

Groep A

Vanaf 11 jaar

tot max 500cc 2takt
tot max 450cc 4takt

Groep A Special

Van 14 jaar t/m max 18
jaar

tot max 700cc 2takt
tot max 630cc 4takt

De limiet op de maximum leeftijd in de diverse klassen geldt tot het einde van het
kalenderjaar waarin de maximum leeftijd wordt bereikt.
In alle klassen moeten de deelnemers zelf hun motor kunnen starten

Art 3: Wisselen van rijder c.q. bakkenist
• Het wisselen van bakkenist tijdens een wedstrijd is toegestaan indien er een
calamiteit heeft plaats gevonden.
• Een dergelijk verzoek dient vooraf ingediend te worden bij een
KIDSANDSIDECARS bestuurslid, daarnaast dient er een keuze gemaakt te
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•

worden uit een KS reservebakkenist en moet de leeftijd overeenkomen met het
KIDSANDSIDECARS reglement.
Het is mogelijk om van rijder te wisselen tijdens het seizoen, mits er wordt voldaan
aan alle voorwaarden welke ook gelden voor het wisselen van passagier. Als er van
rijder gewisseld wordt is er sprake van een nieuw team, dit team zal een nieuw
startnummer toegewezen krijgen en begint de competitie met 0 punten. Het team
zal als laatste mogen oprijden naar het starthek.

Art 4: Gedragingen algemeen
• Het is niet toegestaan tijdens het seizoen over te stappen naar een andere klasse.
• Daar de KIDSANDSIDECARS teams altijd met de verschillende klassen samen
rijden, moeten de grotere of snellere teams goed rekening houden met de
deelnemers uit andere klassen en deze voor laten gaan bij verschillende situaties
(Fair Play).
• Het bestuur van KIDSANDSIDECARS is gerechtigd om buiten de organisatie om,
een team op zijn rijgedrag aan te spreken en zo nodig de volgende manche /
wedstrijd uit te sluiten.
• Zowel rijder als bakkenist dienen volledige crosskleding (conform het MON
Jeugdcrossreglement) te allen tijde te dragen.
Art 5: Keuringen
• Bij elke wedstrijd of demo dient het team met het zijspan min. 15 minuten voor
aanvang van de eerste training in het parc fermé aanwezig te zijn ten behoeve van
de technische keuring, die wordt uitgevoerd door de verantwoordelijken hiervoor
binnen KIDSANDSIDECARS en de fuikmeester van MON.
• Het zijspan moet voldoen aan het MON Jeugdcross - en KIDSANDSIDECARS
reglement.
• De stickers van KIDSANDSIDECARS en MON moeten te allen tijde zichtbaar op
de voorzijde van de bakplaat aanwezig zijn.
• Als het gebrek bij de technische keuring de veiligheid van de deelnemers in gevaar
brengt zal een startverbod worden toegekend voor het betreffende evenement.
Het gebrek dient de eerstvolgende wedstrijd of demo te zijn verholpen, is het
gebrek niet verholpen bij de volgende wedstrijd, kan er besloten worden een start
verbod op te leggen.
• Veiligheid gaat boven alles.
Art 6: Puntentelling (MON)
1e plaats 60 punten
2e plaats 54 punten
3e plaats 50 punten
4e plaats 47 punten
5e plaats 45 punten
6e plaats 43 punten
7e plaats 41 punten
8e plaats 39 punten
9e plaats 37 punten
10e plaats 35 punten

11e plaats
12e plaats
13e plaats
14e plaats
15e plaats
16e plaats
17e plaats
18e plaats
19e plaats
20e plaats

33 punten
31 punten
29 punten
27 punten
26 punten
25 punten
24 punten
23 punten
22 punten
21 punten
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21e plaats
22e plaats
23e plaats
24e plaats
25e plaats
26e plaats
27e plaats
28e plaats
29e plaats
30e plaats

20 punten
19 punten
18 punten
17 punten
16 punten
15 punten
14 punten
13 punten
12 punten
11 punten

31e plaats 10 punten
32e plaats 9 punten
33e plaats 8 punten
34e plaats 7 punten
35e plaats 6 punten
36e plaats 5 punten
37e plaats 4 punten
38e plaats 3 punten
39e plaats 2 punten
40e plaats 1 punt

Het zijspanteam krijgt punten als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Het zijspanteam moet volledig rijdend of duwend over de finishlijn komen.
• De rijder en bakkenist moeten beide op/bij het zijspan aanwezig zijn bij de finish.
• De rijder en bakkenist moeten volledig in crosskleding, inclusief helm op, finishen.
• Wil een deelnemer geklasseerd worden, moet deze minimaal 2/3 (66%) van het
door de winnaar afgelegde ronden hebben verreden.
• Bij een vroegtijdig afvlaggen (calamiteiten) van de wedstrijd krijgt men alleen
punten als er min 66% van de wedstrijdtijd is verstreken.
• Bij een niet correct gereden wedstrijd, kan het KIDSANDSIDECARS bestuur de
beslissing nemen om de punten niet toe te kennen.
• Men is verplicht zich aan te melden bij het rijden van een wedstrijd bij de
organiserende club.
• Men is verplicht zich af te melden bij de wedstrijdleiding als men niet meer
deelneemt aan de 1e of 2e manche.
Art 7: Protest
Mocht een team het niet eens zijn met de verwerkte uitslag dient men dit binnen 48
uur na de wedstrijd kenbaar te maken bij het bestuur van KIDSANDSIDECARS.
Art 8: Milieu
Het zijspanteam is verplicht om altijd een milieumat te gebruiken tijdens trainingen,
demo’s en wedstrijden
Art 9: Geluid
Conform het MON Jeugdcrossreglement is de maximaal toegestane waarde 94 dB(A).
Art 10:Transponder
Bij deelname bij KIDSANDSIDECARS is het team verplicht met een transponder te
rijden.
Art 11: Aanmelden deelname KIDSANDSIDECARS competitie
Digitaal inleveren bij de secretaris:
• Kopie training of startbewijs MON.
• Volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
Art 12: Algemene bepalingen KIDSANDSIDECARS
• Het KIDSANDSIDECARS bestuur heeft te allen tijde het recht om een datum voor
een vervangende wedstrijd in te vullen.
• Voor 01 januari 2019 moet het zijspanteam voldoen aan alle betalingen en
verplichtingen om te mogen deelnemen aan de KIDSANDSIDECARS
kampioenschap of demo’s.
• Inschrijvingen voor de wedstrijden naar de clubs zal door KIDSANDSIDECARS
geschieden
• Inschrijven bij de club voor de wedstrijd moet het team zelf voldoen, i.v.m.
betaling.
• Inschrijven tijdens MON jeugdwedstrijden zal door het bestuur van
KIDSANDSIDECARS worden verzorgd.
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Art 13: Dispensatie
• Leden van een team die niet voldoen aan het gestelde in artikel 2 v.w.b. de leeftijd,
kunnen dispensatie aanvragen.
• De dispensatie wordt aangevraagd bij het bestuur van KIDSANDSIDECARS..
• Het betreffende team zal een testtraining uitvoeren onder leiding van een ervaren
zijspantrainer.
• Indien de verrichtingen van het team met een voldoende worden gewaardeerd,
zal de trainer een dispensatieformulier invullen en ondertekenen.
• MON ontvangt een afschrift van dit formulier en neemt in principe de dispensatie
over.
• MON houdt zich het recht voor, indien nodig, de dispensatie af te wijzen.
Art 14: Kampioenenhuldiging
• Aan het einde van het jaar worden de kampioenen gehuldigd tijdens de jaarlijkse
Kampioenenhuldiging van MON in Boekel.
• De kampioenen ontvangen naast de kampioensbeker ook een kampioensshirt.
Art 15: Licenties
• Vanaf het seizoen 2018 worden de K&S ingedeeld bij de MON jeugd.
• Het bestuur van de KIDSANDSIDECARS bepalen welke wedstrijden er gaan
meetellen voor het KIDSANDSIDECARS kampioenschap.
• Men kan aan deze competitie alleen deelnemen met een zijspanstartbewijs of een
daglicentie.
• Bakkenisten kunnen ook deelnemen met een trainingsbewijs. Max 3x per seizoen,
daarna moet ook de bakkenist een startbewijs aanvragen.
• Indien men in het bezit is van een startbewijs, kan men bij officiële wedstrijden bij
een bij de IMBA aangesloten bond deelnemen met een afvaardiging.
• Dit geldt niet voor een trainingsbewijs of daglicentie (ook niet voor bakkenisten).
Art 16: Helpen tijdens officiële wedstrijden
• Tijdens officiële MON wedstrijden kunnen er aan de teams max 2 hesjes verstrekt
worden door het bestuur van KIDSANDSIDECARS.
• Met deze hesjes is het toegestaan zich te begeven in gebieden “verboden voor
publiek”.
• Indien men een hesje ontvangt, moet men tevens een vrijwaringsverklaring
ondertekenen.
• Men mag deze gebieden alleen betreden met een hesje van KIDSANDSIDECARS.
• Alleen indien noodzakelijk (ongeval) mag men de baan betreden, dus niet om de
rijders aan te moedigen of van informatie voorzien.
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