
    
30e CHRISTMAS PLEASURE TRIAL 

Motorclub Arnhem 
zondag 22 december 2019 

Trial voor beginners t/m experts in de klassen: Modern, Pre-65, Twinshock  en Ladies Trial 
 
Locatie   : Trialterrein MC Arnhem op Motorsportpark Gelderland Midden, 
     Hooiweg, Arnhem. Breedtegraad: 52.0384, lengtegraad: 5.9284 

Aantal  non-stops : 3 ronden van 8 non-stops. 

Programma  : - Inschrijven 8.30 – 9.45 uur 
     - Rijders briefing 9.35 
     - Start wedstrijd  9.45 uur 
     - Pauze 12.30 – 13.30 uur 
     - Einde wedstrijd 14.45 uur 
     - Uitslag en prijsuitreiking 15.30 uur. 

Inschrijfgeld  : € 15,- 

Verzekering  : Deelnemers zonder KNMV Basis Sportlicentie dienen bij de inschrijving een       
dagverzekering (€10) af te sluiten. 

Prijzen     : De winnaar van iedere klasse en spoor kleur ontvangt een beker. 

Klassenindeling:  1 – MONOSHOCK Motoren. 
    Alle moderne motoren met schijfremmen en/of monoshock. 
   2 – CLASSIC Pre-65.   
    Alle Pre-65 motoren. 
   3 – TWINSHOCK  Motoren. 
    Originele Twinshock uitvoering, geen schijfremmen. 
   4 – Ladies Trial 
    Alle motoren alle klasses 

Moeilijkheidsgraad: De moeilijkheidsgraad (spoorkeuze/kleur van de pijlen) bepaalt de rijder zelf. 

Kleur van de pijlen: – Geel / dubbel geel – Circusklasse (NK-experts + nationalen) 
   – Geel   – NK-sportklasse, Regio Rood 
   – Rood   – Classic Geel, Regio Blauw 
   – Blauw   – Classic Rood, Regio Wit 
   – Wit   – Classic Blauw, Liefhebbers met enige ervaring 
   – Groen   –- Classic Wit, Plezierrijders / beginners. 

Reglement:  Het algemeen trialreglement is geldig m.u.v. het volgende: 
• Ieder volgt zijn eigen kleur pijlen zonder zich iets van de andere kleuren aan te trekken.  
 Geel /dubbel geel volgt de gele pijlen en bij dubbel geel pijlen overrulen deze de gele pijlen. 
• Men mag niet stilstaan met een voet aan de grond, niet achteruit rijden en niet hoppen.  
 (Geldt ook voor de moderne motoren.) 
• Indien de motor afslaat en weer gestart wordt zonder steun te gebruiken, dan is dat toegestaan. 

 Huisregels: 
• De route moet in de door de routepijlen aangegeven  richting gereden worden.  Tegen de rijrichting 

in rijden zal bestraft worden met uitsluiting van verdere deelname. 
• Er mag niet gereden worden in het rennerskwartier, buiten de uitgezette route en de locaties van 

de non-stops. In het rennerskwartier is lopen met een draaiende motor toegestaan. 
• In het rennerskwartier is een MILIEUMAT onder de motor VERPLICHT ! 

 
     VEEL PLEZIER! 
 
Contactpersoon 
Pé Geurtsen,  Tel.: 06-40610867 


