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Rue Edouard Wacken, 29 - 4000 LIEGE 

A.M.C. RAC JUNIOR LIEGE organiseert de eerste dag 

vrij rijden voor motorfietsen in 2022 op het permanent 

circuit van Mettet, op zaterdag 26 maart. 

 

R E G L E M E N T  
 

A.M.C. RAC JUNIOR LIEGE organiseert de eerste motorcircuitdag 2022 op het permanente circuit van Mettet, op zaterdag 26 maart. 

De Covid 19 regels die sinds 18 februari 2022 van kracht zijn op het circuit van Mettet zijn de volgende:  

- Alle rijders die voor de circuitdag zijn ingeschreven, moeten een geldig "Covid Safe Ticket" (CST) voorleggen om het circuit te kunnen 
betreden. Dit ticket zal worden gescand vooraleer u toegang krijgt tot het circuit; 

- Het dragen van een masker is te allen tijde verplicht, zowel binnen als buiten het circuit, voor al het personeel (organisator, medewerkers, 
begeleiders, pistecommissarissen, enz.). 

Het programma van de dag bestaat uit 

1.  een vrij rijden sessie voor solo motorfietsen, verdeeld in drie groepen: 

 Groep 1: Motorfietsen met een twee- of viertaktmotor van minimaal 340 cc en maximaal 600 cc; 

 Groep 2: Youngtimer Superbike, Youngtimer Supersport 600 en Supertwin motorfietsen; 

 Groep 3: Superbike, Supersport 600-motoren. 

 In alle groepen moeten de rijders deelnemen met een machine die voldoet aan het technisch reglement 2022 van de BMB, en voor de 
groepen 2 & 3 aan de specifieke reglementen van de genoemde klassen. Elke motorfiets moet zich ook houden aan de geluidslimiet van 
maximaal 104 DbA, dynamisch gemeten langs het circuit, ongeveer in het midden van het rechte stuk. 

 De organisator behoudt zich het recht voor, indien nodig, de samenstelling van de groepen te wijzigen. 
 

2. Een vrij rijden sessie voor zijspannen van maximaal 1.000 cc. 
 
1. Vrij rijden sessie solo 

De solo vrij rijden sessie is een officiële vrije training inschreven in de BMB sportkalender als ‘manifestatie vrije training’. 

De sessie is voorbehouden aan rijders die in een van de laatste vijf jaar (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) in het bezit waren van een solo snelheid 
of Classic Bike licentie (snelheid). 

Bovendien moet de rijder, om aan de vrije rijden sessie te mogen deelnemen, in het bezit zijn van een jaarlicentie voor soloraces of een 
jaarlicentie voor Classic Bike (snelheid) 2022 of, indien dat niet het geval is, van een jaarlicentie training circuit. 

Een rijder die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kan ook een vergunning 1 manifestatie vrije training via de "Miy FMB-BMB 
(Magelan) toepassing onderschrijven voor de prijs van 15,00 € inclusief individuele verzekering. 

Deze vergunning 1 manifestatie vrije training geldig voor 26 maart 2022, kan ook ter plaatse worden aangekocht voor de prijs van € 30,00 
inclusief individuele verzekering. 

Deze vrij rijden sessie bestaat uit vijf sessies van 20 minuten. Het maximum aantal toegestane rijders is 35 per groep.  De huur voor deelname 
is 125,00 € BTW C indien ingeschreven en betaald voor 15/03/2022. 

Inschrijving via het formulier op www.racjunior.com  of www.fmb-bmb.be . 
 
2. Vrij rijden sessie Zijspannen 

De " Vrij rijden sessie Zijspannen " is een officiële vrije training inschreven in de BMB sportkalender als ‘manifestatie vrije training’. 

De sessie is voorbehouden aan rijders en passagiers die in het bezit zijn van een jaarllicentie snelheid, respectievelijk zijspanrijder en passagier 
of Classic Bike (snelheid) 2022 of die in het bezit zijn van een jaarlicentie training circuit. 

De rijder en/of de passagier kunnen ook een vergunning 1 manifestatie vrije training via de "Miy FMB-BMB (Magelan) toepassing onderschrijven 
voor de prijs van 15,00 € inclusief individuele verzekering. 

Deze vergunning 1 manifestatie vrije training geldig voor 26 maart 2022, kan ook ter plaatse worden aangekocht voor de prijs van € 30,00 
inclusief individuele verzekering. 

Deze vrij rijden sessie bestaat uit vijf sessies van 20 minuten. Het maximum aantal toegestane zijspannen is 25. De huur om deel te nemen is 
150,00 € BTW C indien ingeschreven en betaald voor 15/03/2022. 

De geluidslimiet is dezelfde als hierboven voor solo motoren.  

Inschrijving via het formulier op www.racjunior.com  of www.fmb-bmb.be . 
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