De GERRIT ZIJM vier uurs cross Zondag 7 November 2021
Gerrit Zijm was jarenlang een drijvende kracht achter de motorcross op Texel. Om de herinnering aan
Gerrit levend te houden, rijden we dit jaar voor de 22e keer de Gerrit Zijm vier uurs cross.
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Teams van TWEE in estafette-verband brommer, 50cc, 65cc en 85 cc.
Teams van DRIE in estafette-verband 125cc en hoger.
Hoe vaak en wanneer je wisselt, moet je zelf weten.
Wisselen doe je alleen in de pit box door de transponder over te geven.
In de pitstraat rijd je niet harder dan stapvoets.
Elke rijder van een team krijg bij de inschrijving een teamnummer (sticker) en moet verplicht
op de motor geplakt worden. (Dus zorg dat je nummerplaten vet/siliconen vrij zijn.
Dit teamnummer is tevens ook het startnummer van het team.
Er wordt in alle vijf de klassen met transponders gereden. Ieder team heeft 1 transponder die
gewisseld moet worden in de pits. Er wordt een minimum rondetijd ingesteld, dat iets onder
de koplopers zal zijn (dus bij een rondetijd die een stuk sneller is wordt deze verwijderd).
Het afsnijden van de baan wordt zo gestraft met het verwijderen van 1 ronde. Dit geldt ook
als een controle post het ziet dat je ergens afsnijdt.
Alle overige overtredingen worden beboet met een tijdstraf (bij ernstige overtredingen volgt
diskwalificatie).
Elk team moet voor een vlagger zorgen de deze moet tenminste 15 jaar zijn (de tijd die je
moet vlaggen is ongeveer een half uur).
Elke vlagger moet zich minimaal 10 minuten voordat hij moet vlaggen melden in de kantine.
Bij het niet tijdig melden om te vlaggen wordt de rijder van de baan gehaald.
Op een whiteboard in of voor de kantine staat aangegeven wanneer en op welke post de
vlagger moet staan. (De brommers en de 50cc bij de wedstrijdleiding op het land).
Word je als vlagger niet of te laat afgewisseld, dan moet je blijven wachten. Laat dus nooit
een vlagpost onbeheerd achter!

Klasses
Er zijn vijf klassen:
1,5 uur jeugd (wat met de clubwedstrijden op de kleine baan rijdt plus de brommers)
1,5 uur jeugd (65cc tot en met 85cc hoge wielen)
4 uurs (125cc en hoger)

Opgave
KNMV-licentie verplicht. KNMV Dag-licentie dient men zelf aan te vragen.
Opgeven kan via www.mabclub-texel.nl
Na betaling via iDeal ben je verzekerd van deelname.
Doe dit zo snel mogelijk, dan ben je zeker van je toegewezen rijnummer.
Geef het nummer van de transponder waar je mee gaat rijden door.
Voor vragen over de inschrijving: bel Otto Goënga. Tel: 06-22447817.

De wedstrijddag
Briefing om 10.00 voor de kantine.
10.15 - ronde achter jeep 65cc en 85cc (ronde achter quad voor brommers en 50cc op een andere
baan)
10:30 - start 65cc - 85cc. En de brommers – 50cc aparte baan
12.00 - finish.
12.15 - ronde achter jeep door 125cc en hoger
12.30 - start 125cc en hoger
13:00 - Prijsuitreiking 65/85cc Brommers/50cc in kantine.
16:30 - Finish
17:00 - prijsuitreiking in de kantine

Kosten inschrijving
4 uurs cross: € 90 per team.
1,5 uurs cross jeugd: € 40 per team.

De crosscommissie en bestuur van de MAB wenst jullie een sportieve en gezellige dag toe

