
 
  

IDC ALGEMEEN REGLEMENT 2023 1 

 

 

 

 

���e�ee� re��e�e�	���e�ee� re��e�e�	���e�ee� re��e�e�	���e�ee� re��e�e�	    

    


�	er�a	��a� ��	ch 
�	er�a	��a� ��	ch 
�	er�a	��a� ��	ch 
�	er�a	��a� ��	ch 

�ha�p���h�p�ha�p���h�p�ha�p���h�p�ha�p���h�p    

    

����������������    
 

 

 

 
 



 
  

IDC ALGEMEEN REGLEMENT 2023 2 

 

Inhoudsopgave 

1. Organisatie en inschrijving ............................................................................................................ 4 

1.1 Organisatie .............................................................................................................................. 4 

1.2 IDC licentie .............................................................................................................................. 4 

1.3 Aanvragen IDC jaar- of daglicentie .......................................................................................... 4 

1.4 CRT motorrace licentiecursus.................................................................................................. 5 

1.5 IDC races en IDC klassen ....................................................................................................... 5 

1.6 Klasse-limiettijd 2023 ............................................................................................................... 5 

1.7 Inschrijven IDC races .............................................................................................................. 6 

1.8 Aanvragen rijnummers ............................................................................................................ 6 

1.9 Deelname aan IDC races met een IDC daglicentie .................................................................. 6 

1.10 Persoonlijke ongevallenverzekering ...................................................................................... 6 

1.11 Deelname IDC licentiehouders aan FIM races ....................................................................... 7 

1.12 Registratiebijdrage ................................................................................................................. 7 

1.13 Inschrijfgeld IDC races 2023 .................................................................................................. 7 

1.14 Annuleren - Verplaatsen ........................................................................................................ 7 

1.15 Minderjarigen ......................................................................................................................... 7 

2. Gedragsregels .............................................................................................................................. 8 

2.1 Eigen verantwoordelijkheid ...................................................................................................... 8 

2.2 Aanwijzingen officials .............................................................................................................. 8 

2.3 Regels van het circuit .............................................................................................................. 8 

2.4 Proefstart ................................................................................................................................. 8 

3. De motor ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Technisch reglement International Dutch Championship ......................................................... 8 

3.2 Technische controle ................................................................................................................ 8 

3.3 Motorwissel ............................................................................................................................. 9 

3.4 Huurtransponder TT Circuit Assen .......................................................................................... 9 

3.5 Banden .................................................................................................................................... 9 

3.6 Controle ................................................................................................................................... 9 

4. Trainingen en wedstrijden ............................................................................................................. 9 

4.1 Tijdschema .............................................................................................................................. 9 

4.2 Wet race .................................................................................................................................. 9 

4.3 Start ........................................................................................................................................ 9 

4.4 Startprocedure race ............................................................................................................... 10 

4.5 Signalen ................................................................................................................................ 10 



 
  

IDC ALGEMEEN REGLEMENT 2023 3 

 

4.6 Pitstraat ................................................................................................................................. 10 

4.7 Valpartij ................................................................................................................................. 10 

4.8 Onderbreking ......................................................................................................................... 10 

4.9 Afbreuk race middels code rood ............................................................................................ 11 

4.10 Hervatten kwalificatie en race .............................................................................................. 11 

4.11 Uitslag ................................................................................................................................. 11 

4.12 Protesten ............................................................................................................................. 12 

4.13 IDC klassement 2023 .......................................................................................................... 12 

5. Overtredingen ............................................................................................................................. 13 

5.1 Overtredingen ........................................................................................................................ 13 

5.2 Straffen .................................................................................................................................. 13 

5.3 Beelden, meldingen baancommissarissen ............................................................................. 14 

6. Wedstrijdleiding ........................................................................................................................... 14 

6.1 Beslissingen .......................................................................................................................... 14 

6.2 Goed verloop ......................................................................................................................... 14 

6.3 Afwijking van bepalingen ....................................................................................................... 14 

6.4 Niet voorziene omstandigheden ............................................................................................ 14 

7. Gebondenheid en aansprakelijkheid ........................................................................................... 14 

7.1 Bindend ................................................................................................................................. 14 

7.2 Reglementen ......................................................................................................................... 14 

7.3 Wijziging ................................................................................................................................ 15 

7.4 Schade en aansprakelijkheid ................................................................................................. 15 

  



 
  

IDC ALGEMEEN REGLEMENT 2023 4 

 

Algemeen reglement International Dutch Championship 2023        

 

Versie 06-01-2023 

 

1. Organisatie en inschrijving 

 

1.1 Organisatie 

Het International Dutch Championship (IDC) wordt georganiseerd door IDC BV.  

1.2 IDC licentie 

Deelnemers kunnen op vertoon van hun geldige IDC licentie 2023 deelnemen aan 

IDC races die worden georganiseerd door IDC BV. 

 

1.3 Aanvragen IDC jaar- of daglicentie 

Digitaal aanvragen van een IDC jaar- of daglicentie 2023 en rijnummer is mogelijk voor rijders die 

door middel van uitslagen en rondetijden kunnen aantonen dat zij in een periode van 3 jaren 

voorafgaand aan de aanvraag hebben deelgenomen aan motorraces. 

Rijders welke beschikken over een geldige motorracelicentie van een andere organisatie dan 

IDC BV, en aantoonbaar kunnen maken dat zij in de afgelopen 3 jaar hebben deelgenomen aan 

motorraces, kunnen ook hun IDC jaar- of daglicentie 2023 aanvragen.  

Rijders, welke niet over aantoonbare motorrace ervaring beschikken op soortgelijke circuits als het 

TT Circuit Assen kunnen al wel een IDC jaar- of daglicentie 2023 aanvragen maar zullen deze pas 

ontvangen als zij met goed gevolg de CRT motorrace licentiecursus of vergelijkbare motorrace 

licentiecursus (e.e.a. ter beoordeling door de IDC organisatie) hebben afgelegd,. 

 

Het is dus mogelijk om al wel vast een rijnummer voor het IDC seizoen 2023 te reserveren. 

De IDC licentie zal pas uitgereikt worden na het succesvol afronden van de 

CRT motorrace licentiecursus of een vergelijkbare motorrace licentiecursus. 

Digitaal aanvragen van de IDC licentie 2023 gaat via de website: www.idcracing.nl 

Kosten IDC jaarlicentie 2023 bedraagt € 170,00. 

Kosten IDC daglicentie 2023 bedraagt € 30,00 per IDC race. 

Er kunnen maximaal 2 IDC jaarlicenties worden aangevraagd. Er zijn geen kosten verbonden aan 

een tweede IDC jaarlicentie. 

Met een IDC daglicentie is het mogelijk om een vast rijnummer te reserveren. 

Met een IDC daglicentie kun je aan maximaal 3 IDC races deelnemen plus de 

IDC Endurance. Dubbele IDC races tijdens één event gelden als één IDC race. 

Wil een deelnemer aan meer dan 3 IDC races deelnemen dient de IDC jaarlicentie 2023 

aangevraagd te worden. Resterende kosten voor de IDC jaarlicentie 2023 bedragen € 80,00. 

 

Aanvragers van een IDC jaar- of IDC daglicentie 2023 van 70 jaar en ouder dienen een medische 

keuring bij een arts te ondergaan. Om in aanmerking te komen voor een IDC jaar- of IDC- 

daglicentie 2023 gelden dezelfde criteria welke behoren voor het verkrijgen van een motorrijbewijs. 

Het keuringsrapport dient gelijktijdig met de aanvraag van de IDC licentie te worden meegestuurd. 

Naast het keuringsrapport dient de medische verklaring, behorende bij de aanvraag van een 

IDC jaar- of daglicentie 2023, ingevuld te worden. 

Aanvragers welke over een geldig motorrijbewijs beschikken zijn vrijgesteld van de medische 

keuring bij een arts. 
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1.4 CRT motorrace licentiecursus 

Rijders die niet voldoen aan artikel 2 en willen deelnemen aan IDC races dienen de CRT motorrace 

licentiecursus, of vergelijkbare motorrace licentiecursus (e.e.a. ter beoordeling door de IDC 

organisatie), te hebben afgelegd. 

De bij de CRT motorrace licentiecursus behorende 4 massastarts met minimaal 21 rijders dienen 

ook, door andere vergelijkbare motorrace licentiecursussen, uitgevoerd te zijn.  

Rijders, die anders dan bij CRT de motorrace licentiecursus hebben gevolgd, en niet kunnen 

aantonen dat zij 4 starts met minimaal 21 rijders hebben uitgevoerd, starten bij hun eerste IDC race 

achteraan het startveld ongeacht hun kwalificatietijd. 

1.5 IDC races en IDC klassen 

IDC races worden gereden in meerdere klassen met een minimum leeftijdsgrens en persoonlijke 

rondetijden (referentie rondetijd droog TT Circuit Assen). 

Afhankelijk van de licentie-aanvragen zijn de klasse-limiettijden voorbehouden. 

Het samenvoegen van IDC klassen bij IDC races is mogelijk. Mocht er in dit geval sprake zijn van 

een dubbel rijnummer dient de rijder in de minder snelle klasse deze IDC race met een ander 

rijnummer te rijden.. 

IDC klasse Leeftijdsgrens Rondetijd TT Circuit Assen 

Dutch ProClass 600 Vanaf 15 jaar Tussen 1.54.0 - 2.12.0 min. 

Dutch Supersport Vanaf 15 jaar Sneller dan 1.53.9 min. 

Dutch ProClass 1000 Vanaf 17 jaar Tussen 1.52.0 min. - 2.12.0 min. 

Dutch Superbike Vanaf 17 jaar Sneller dan 1.51.9 min. 

Dutch Naked Bike Vanaf 15 jaar Tussen 1.54.0 - 2.12.0 min. 

 

1.6 Klasse-limiettijd 2023 

Een rijder die tijdens haar / zijn eerste 3 events op het TT Circuit Assen niet voldoet aan de onder- 

of bovengrens van de klasse-limiettijd wordt automatisch van klasse gewisseld. 

Het aantal ronden voor deze verplaatsing is als volgt: 

- bij een race over 6 ronden gelden 3 ronden 

- bij een race over 7 en 8 ronden gelden 4 ronden 

- bij een race over 9 en 10 ronden gelden 5 ronden 

- bij een race over 11 en 12 ronden gelden 6 ronden 

 

De verplaatste rijder dient een ander rijnummer in de nieuwe klasse aan te vragen. 

Indien rijders wisselen van klassen worden er geen punten meegenomen naar de andere klasse en 

worden zij uit het klassement verwijderd waarin zij reden. Nadat een rijder aan haar / zijn eerste 3 

races op het TT Circuit Assen heeft deelgenomen vindt er in principe geen wijziging meer plaats in 

klassen tenzij aangevraagd en goedgekeurd door de organisator tenzij op advies van de 

organisator. 
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1.7 Inschrijven IDC races 

Iedere deelnemer aan een IDC race dient te beschikken over een geldige IDC dag- of jaarlicentie 

van het actuele jaar. 

Beschik je over een geldige IDC licentie kun je via de IDC site digitaal inschrijven voor 

IDC races georganiseerd door de IDC BV. 

Inschrijvingen van IDC  jaarlicentiehouders gaan voor inschrijvingen van 

IDC daglicentiehouders tot 3 weken voor datum event. 

De IDC organisatie laat 5 weken voor een event weten of klassen worden samen gevoegd. 

1.8 Aanvragen rijnummers 

IDC jaarlicentiehouders 2022, welke seizoen 2022 daadwerkelijk aan IDC events hebben 

deelgenomen, kunnen gedurende de periode van maandag 7 november 20.00 uur tot 

maandag 21 november 12.00 uur 2022 hun rijnummer van het seizoen 2022 verlengen. 

Na deze periode zijn alle nog beschikbare rijnummers vrij aan te vragen. 

IDC daglicentiehouders 2022 kunnen na maandag 21 november 12.00 uur 2022 een vast, nog 

beschikbaar, rijnummer voor het IDC seizoen 2023 aanvragen. 

De in deze periode aangevraagde rijnummers blijven gereserveerd staan tot 1 maart 2023. 

 

Voor rijders, die op 1 maart 2023 niet de benodigde bescheiden en kosten behorende bij de 

licentieaanvraag hebben voldaan, vervalt de reservering van het aangevraagde rijnummer. 

Rijders welke van klasse wisselen kunnen niet hun startnummer van 2022 voor 2023 behouden 

anders dan dat deze na 21 november 12.00 uur 2022 nog beschikbaar is. 

De rijnummers 1, 2 en 3 zijn voorbehouden aan de top 3 in het eindklassement van het 

IDC kampioenschap 2022. Indien de top 3 in het eindklassement 2022 niet met de rijnummers 1, 2 

en 3 rijden worden deze rijnummers niet uitgegeven. Dit ter voorkoming dat de suggestie gewekt 

wordt dat deelnemers met de rijnummers 1, 2 en 3 de top 3 zijn van het IDC kampioenschap 2022. 

IDC jaarlicenties 2023 worden bij de registratie van de eerste IDC race 2023 op het 

TT Circuit Assen uitgereikt. 

1.9 Deelname aan IDC races met een IDC daglicentie 

Deelnemers welke in het bezit zijn van een IDC daglicentie komen niet in aanmerking voor de 

wedstrijdhuldiging, voor punten in het IDC klassement en worden niet opgenomen in het algemeen 

IDC klassement. 

KNMV licentiehouders welke mee willen doen aan een IDC wedstrijd dienen een 

IDC jaarlicentie of een IDC daglicentie aan te vragen. 

KNMV licentiehouders met een IDC jaarlicentie krijgen punten voor het klassement en een 

huldiging. 

KNMV licentiehouders met een IDC daglicentie krijgen geen punten voor het klassement en geen 

huldiging. 

1.10 Persoonlijke ongevallenverzekering 

IDC BV heeft voor haar IDC licentiehouders met haar verzekeringspartner Interpolis een 

persoonlijke ongevallenverzekering voor de deelnemers aan IDC races afgesloten. 

De verzekeringsvoorwaarden zijn op de IDC site beschikbaar. 
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1.11 Deelname IDC licentiehouders aan FIM races 

Tussen IDC BV en de KNMV bestaat de erkenning van wederzijdse licenties van: 

- IDC Dutch Supersport versus KNMV (Dutch) Supersport 

- IDC Dutch Superbike versus KNMV (Dutch) Superbike 

IDC licenties in de Dutch ProClass 600, Dutch ProClass 1000 en Dutch Naked Bike zijn KNMV 

erkend. 

 

IDC jaarlicentiehouders 2023, die in 2023 willen deelnemen aan races welke op de FIM kalender 

2023 vermeld staan, kunnen een eenmalige suppletie aanvragen bij de KNMV. Kosten van deze 

suppletie bedraagt € 140,00 welke aan de KNMV voldaan dient te worden, zij komen hiermee in het 

bezit van een Internationale KNMV licentie 2023. 

Kosten voor KNMV licentiehouders Supersport / Superbike voor een IDC jaarlicentie 2023 bedragen 

€ 100,00. 

1.12 Registratiebijdrage 

De jaarlijkse registratiebijdrage voor deelname aan het International Dutch Championship 2023 

bedraagt € 55,00 en wordt gelijktijdig geïncasseerd bij de aanvraag van de 

IDC jaarlicentie 2023. 

Mocht je een andere betaalmethode hebben aangegeven dan dien je zorg te dragen dat dit voor 

1 maart 2023 op de rekening van het IDC is bijgeschreven. 

1.13 Inschrijfgeld IDC races 2023 

Inschrijfgeld IDC races 2023 TT Circuit Assen type 3 dag = € 255,00. 

Inschrijfgeld IDC races 2023 TT Circuit Assen type 2 dag = € 285,00. 

Inschrijfgeld IDC 3-daags event vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli 2023 dubbele races 

TT Circuit Assen, type 2 dagen = € 435,00. 

Inschrijfgeld dubbele IDC races vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni en vrijdag 1, zaterdag 2 

en zondag 3 september Motorsport Arena Oschersleben = € 450,00. 

Inschrijfgeld “de 7 hrs van Assen” bedraagt € 1085,00 per team. 

Inschrijfgeld IDC races dient 3 weken voor datum event bij organisator binnen te zijn volgens de bij 

inschrijving gekozen betaalmethode. 

Mocht voor automatische incasso gekozen zijn zal deze 3 weken voor datum event plaatsvinden. 

1.14 Annuleren - Verplaatsen 

Indien door overmacht (slechte weersomstandigheden, olie op de baan etc.) races geannuleerd 

worden vindt er geen restitutie plaats. 

Indien een deelnemer een race annuleert vindt er geen restitutie plaats. Verplaatsen van geboekte 

IDC races is alleen mogelijk door het sturen van een email naar: info@idcracing.nl 

1.15 Minderjarigen 

Minderjarige rijders (rijders onder de 18 jaar) zijn verplicht om vóór deelname aan de 

CRT motorrace licentiecursus en/of IDC races een door één van de ouders of voogd ondertekende 

ouderverklaring van geen bezwaar, aan IDC BV te overleggen. 
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2. Gedragsregels 

 

2.1 Eigen verantwoordelijkheid 

De rijder gedraagt zich zoals van een goed en sportief rijder mag worden verwacht.  

Voorop staat dat de rijder zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en dat de rijder ervoor 

zorgt dat hij of zij de veiligheid van de andere rijders niet onnodig in gevaar brengt. 

De rijder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn teamleden. 

Rijder, ouders en voogd zijn zich bewust van het feit dat zij zelf, of die personen waarvoor 

zij de verantwoordelijkheid dragen, deelnemen aan een sport met een verhoogd risico. 

 

2.2 Aanwijzingen officials 

De rijder houdt zich aan de aanwijzingen van de officials. 

 

2.3 Regels van het circuit 

De rijder houdt zich aan de regels van het circuit. Burn-outs en wheelys zijn op het paddock, op het 

circuit en in de pitstraat niet toegestaan. 

Indien rijders zich niet aan de regels van het circuit houden, met als gevolg sancties / boetes en/of 

kosten voor reparaties, dienen deze door de rijder uitgevoerd / voldaan te worden. 

Honden zijn op het paddock niet toegestaan, hulphonden zijn wel toegestaan. 

2.4 Proefstart 

Een proefstart op het TT Circuit Assen is alleen toegestaan in het daarvoor bestemde vak einde 

pitstraat. Proefstart is alleen toegestaan bij aanvang van de kwalificaties en niet toegestaan bij 

aanvang van de race. 

Op alle overige circuits is een proefstart niet toegestaan. 

3. De motor 

 

3.1 Technisch reglement International Dutch Championship 

De motor moet voldoen aan de bepalingen van het Technisch reglement IDC 2023 dat voor de 

desbetreffende klasse van toepassing is. 

Blijkt dat de motor tijdens de training niet aan de bepalingen voldoet wordt de snelste trainingstijd 

geschrapt. Blijkt dat de motor tijdens de race niet aan de eisen voldoet volgt diskwalificatie.  

3.2 Technische controle 

Bij elke IDC race moet de motor technisch worden gecontroleerd voor aanvang van de eerste 

training van de klasse waarin wordt gereden. Doorgaans zal de motor ter controle op het TT Circuit 

Assen in het technocentrum kunnen worden aangeboden: 

 

- bij races op type 3 dagen: avond voor de race van 19.30 - 21.30 uur 

- dag van de race vanaf 07.30 uur 

- bij races op type 2 dagen: avond voor de race van 19.30 - 21.30 uur 

- dag van de race vanaf 08.30 uur 

- bij andere tijden worden deze voorafgaand aan het evenement gepubliceerd 

- technische controles en nacontroles vinden op het TT Circuit Assen plaats in het  

  technocentrum op andere circuits op een nader te bepalen locatie 
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3.3 Motorwissel 

De rijder rijdt de trainingen en races op dezelfde motor. Indien de motor door schade of mankement 

uitvalt kan dienstdoende Technische Commissie / wedstrijdleider toestemming geven een andere 

motor te gebruiken. De vervangende motor dient voor deelname training of race technisch 

gecontroleerd te worden. 

3.4 Huurtransponder TT Circuit Assen 

Bij het niet retourneren van de huurtransponder binnen 4 weken na datum event dienen de kosten 

van de huurtransponder door de rijder aan het TT Circuit Assen te worden voldaan. 

Kosten bedragen € 300,00. 

3.5 Banden 

De keuze van banden (profielbanden, regenbanden, slicks) is vrij en is de verantwoordelijkheid van 

de rijder. Deelnemer neemt zijn eigen oude banden mee terug. 

3.6 Controle 

Wedstrijdleider en/of Technische Commissie, kan bepalen dat één of meerdere motoren na afloop 

van een training of race moeten worden gecontroleerd.  

De rijder en zijn team dienen hieraan medewerking te verlenen. 

Bij geen medewerking volgt diskwalificatie. 

4. Trainingen en wedstrijden 

 

4.1 Tijdschema 

Een wedstrijddag bestaat in de regel uit 2 kwalificatietrainingen en de race.  

De organisator stelt voor elke IDC race een tijdschema op dat vooraf bekend wordt gemaakt. 

De organisator bepaalt of de race een uitloopronde heeft. 

De volgorde waarin de klassen rijden rouleert per IDC race volgens een vooraf bepaald schema, 

uitzonderingen in deze zijn mogelijk.  

Als het voor het goed verloop van de dag nodig is kan de wedstrijdleider van het tijdschema 

afwijken. Afwijkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van calamiteiten en dreigende 

overschrijding van het maximaal toegestane geluidniveau. 

 

4.2 Wet race 

De IDC races worden verreden als een “wet race”. De rijder en / of het team zijn zelf 

verantwoordelijk voor haar of zijn bandenkeuze tijdens training en race. De training of race zal niet 

worden gestopt bij wisselende weersomstandigheden. Calamiteiten uitgezonderd. 

 

4.3 Start 

De start van een training of opwarmronde vindt plaats vanuit de vooropstelling in het paddock bij het 

laatste hek of vanuit de eigen pitbox. 

De rijders zorgen ervoor dat zij op tijd bij de start verschijnen. 

De rijder die niet binnen één minuut na aanvang van de opwarmronde de vooropstelling of de 

pitstraat heeft verlaten moet de race aan het einde van de pitstraat beginnen zodra  

het licht einde pitstraat op groen is gezet. 

Het is helpers en publiek niet toegestaan zich tijdens de start aan de pitmuur te bevinden, 

zij dienen plaats te nemen achter de gekleurde belijning in de pitstraat. 

Fotografen welke een mediahes dragen mogen bij de start wel aan de pitmuur staan. 
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4.4 Startprocedure race 

De rijder kent de startprocedure die op het circuit wordt gehanteerd. 

Als een valse start wordt aangemerkt: 

- het starten vanaf een verkeerde startplaats. 

- het passeren van de Safety Car als die al achter het startveld stilstaat. 

- het voorwaarts bewegen als de startlichten op rood staan, ook als de startstreep niet wordt    

  overschreden. 

- het starten voordat de rode startlichten zijn uitgeschakeld. 

Een rijder die op het startveld problemen heeft, maakt dat onmiddellijk duidelijk door met zijn beide 

handen boven zijn hoofd te zwaaien. Indien de start wordt onderbroken bepaalt de starter de wijze 

waarop de start alsnog plaatsvindt. 

 

4.5 Signalen 

De rijder kent en past de regels toe welke behoren bij de lichten, digiflags en vlaggen welke op het 

circuit worden gebruikt. 

 

4.6 Pitstraat 

De rijder is in de pitstraat extra voorzichtig. De maximumsnelheid in de pitstraat is 60 km/h. tenzij de 

wedstrijdleider een andere snelheid bepaalt. 

 

4.7 Valpartij 

Na elke valpartij moet de motor onmiddellijk voor controle naar het technocentrum en moet de 

gevallen rijder zich laten keuren in het medisch centrum.  

De rijder mag pas weer aan een training of race deelnemen met een medische goedkeuring van het 

medisch centrum. 

 

4.8 Onderbreking 

Training: 

Als een training wordt onderbroken, bepaalt de wedstrijdleider of en hoelang de training wordt 

voortgezet. 

 

Race: 

Als de race, door middel van code rood wordt onderbroken, bepaalt de wedstrijdleider of en op 

welke wijze de race wordt voortgezet. 

Hierbij hanteert de wedstrijdleider bij de eerste onderbreking het volgende schema als uitgangspunt. 

Aantal ronden dat 

de rijder op positie 

1 gereden heeft 

Voortzetting Aantal nog te rijden 

ronden 

Wie mogen deelnemen 

minder dan 2 ronden Herstart Wedstrijdleider bepaalt, 

maar ten minste 6 

ronden 

Iedere rijder die daartoe in 

staat is 

2 t/m 5 ronden Race in 2 delen Wedstrijdleider bepaalt Iedere rijder die vóór de 

aanleiding tot de onderbreking 

nog in de race was 

6 ronden of meer Einde wedstrijd - - 
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Is een herstart (met ten minste 6 ronden), of een race in twee delen met een totaal van 

6 ronden niet mogelijk, dan worden geen punten voor het klassement toegekend. 

Bij een race in twee delen wordt bij race 2 dezelfde startopstelling gehanteerd als bij race 1. 

 

4.9 Afbreuk race middels code rood 

Indien de race, middels code rood wordt onderbroken, mag een gevallen rijder die medisch akkoord 

is en waarbij de motor bij de hercontrole is goed bevonden of waarbij de tweede motor bij de 

technische controle is goed bevonden, bij de herstart weer deelnemen. 

Indien de race, middels code rood wordt onderbroken, mag een rijder welke met pech was 

uitgevallen en waarbij de motor bij de hercontrole is goed bevonden of waarbij de tweede motor bij 

de technische controle is goed bevonden, bij de herstart weer deelnemen. 

Indien de race middels code rood wordt onderbroken geldt de volgorde van doorkomst van de ronde 

ervoor als de einduitslag. 

Gevallen rijder / rijders welke direct betrokken zijn bij een valpartij met als gevolg code rood worden 

niet opgenomen in de einduitslag. 

 

4.10 Hervatten kwalificatie en race 

Na een val is het niet toegestaan om de vrije training, kwalificatie of race te hervatten. 

Uitzondering op deze regel geldt alleen voor de IDC Endurance. 

 

4.11 Uitslag 

Kwalificatie 

Na afloop van een kwalificatie stelt de wedstrijdleider de kwalificatietijden vast. 

Na afloop van de laatste kwalificatie stelt de wedstrijdleider de startopstelling en het aantal ronden 

voor de race vast aan de hand van de kwalificatietijden. 

In bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdleider hiervan afwijken. 

 

Race 

Na afloop van de race stelt de wedstrijdleider de uitslag vast. De transpondertijd is de enige 

bepalende factor voor de uitslag. 

 

Een rijder welke in de laatste ronde niet in de voorgeschreven kleding, in kontakt met zijn motor, 

rijdend de finishlijn passeert wordt niet opgenomen in de uitslag. Deze rijder krijgt in 

de einduitslag een DNC (Did Not Classified) achter zijn naam. 

 

Een rijder met een IDC daglicentie krijgt de letter G van gastrijder voor zijn rijnummer. 

De gastrijder wordt op de uitslag onder de balk - Not Classified - met DNC en de letter G 

weergegeven. 

 

Tijdens de race wordt op de monitor in de kolom Current Position (C pos) de werkelijke positie van 

de rijder of team na verwerking van een tijdstraf weergegeven. 
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4.12 Protesten 

Schriftelijke protesten dienen binnen 30 minuten na de officiële uitslag van de race bij de 

wedstrijdleider te worden ingediend. De wedstrijdleider beslist zo spoedig mogelijk op het protest. 

Uitspraak protest is bindend en definitief. 

 

Indienen technisch protest 

Procedure indienen technisch protest betreffende het vermeend deelnemen aan 

IDC races met een motor welke technisch niet voldoet aan de IDC reglementen. 

 

1. Protest dient tijdens de race bij de wedstrijdleider te worden ingediend. Protest is ondertekend 

door de indiener. 

2. In het protest is omschreven waartegen protest wordt ingediend. 

3. Protestkosten bedragen € 250,00 welke gelijktijdig met het indienen van het protest aan de 

wedstrijdleider wordt overhandigd. 

4. Rijder waar tegen protest wordt ingediend draagt zorg voor een monteur welke werkzaamheden 

aan de motor verricht welke nodig zijn betreffende het protest. 

In geval van demontage van de motor worden kosten en werkzaamheden tussen partijen en de 

organisatie besproken. 

5. Bij controle zijn aanwezig de rijder of vertegenwoordiger van de rijder waartegen protest is 

ingediend, monteur, 2 leden TC, wedstrijdleider(s). 

6. Indien protest wordt toegekend krijgt de indiener het protestgeld van € 250,00 retour. 

7. Indien protest niet wordt toegekend vervalt het protestgeld van € 250,00 aan de rijder waar tegen 

protest is ingediend. 

8. Uitspraak protest is bindend en definitief. 

4.13 IDC klassement 2023 

De puntentelling bij IDC races is: 

Puntentelling IDC klassement    

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten 

1 100 16 52 31 37 

2 85 17 51 32 36 

3 75 18 50 33 35 

4 70 19 49 34 34 

5 66 20 48 35 33 

6 63 21 47 36 32 

7 61 22 46 37 31 

8 60 23 45 38 30 

9 59 24 44 39 29 

10 58 25 43 40 28 

11 57 26 42 41 27 

12 56 27 41 42 26 

13 55 28 40 43 25 

14 54 29 39 44 24 

15 53 30 38    
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De rijder met de snelste ronde in de wedstrijd krijgt 3 extra punten. 

In de volgende IDC klassen wordt een klassement bijgehouden: Dutch Naked Bike, 

Dutch ProClass 600, Dutch ProClass 1000, Dutch Supersport, Dutch Superbike. 

 

Bij een gelijk aantal punten in de eindstand van het kampioenschap neemt de rijder met het hoogst 

aantal 1e plaatsen de hoogste positie in, hierna gelden het aantal behaalde 2e, 3e, 

4e plaatsen en zo verder. 

Mocht er dan nog gelijkheid bestaan dan is de positie bij de laatste race doorslaggevend. 

Er worden alleen punten toegekend aan rijders die zich voor de race hebben gekwalificeerd. 

 

5. Overtredingen 

  

5.1 Overtredingen 

Bij overtreding van een regel kan de wedstrijdleider de overtreder waarschuwen of een straf 

opleggen. 

 

5.2 Straffen 

Er volgt altijd een straf bij: 

- het inhalen onder de gele of witte vlag zonder kort daarna de ingehaalde rijder weer te  

  laten voorgaan  

- het niet tijdig stoppen bij de zwarte vlag of de zwarte vlag met oranje cirkel 

- het inhalen onder code rood 

- het vervolgen van de vrije training / kwalificatie na een valpartij 

- het vervolgen van de race na een valpartij volgt diskwalificatie 

- burn-out in het paddock of het circuit: tijdstraf van 20 seconden 

- een valste start: tijdstraf van 20 seconden 

- overschrijding dynamische geluidnorm van 101 dBA 

- overschrijding statische geluidnorm van 102,9 dBA 

- het rijden met een demper / uitlaatsysteem zonder IDC sticker 2023, positie IDC sticker bepaalt of 

bij de geluidcontrole ja dan nee een dBA-killer gemonteerd was 

- overschrijden track limits tijdens kwalificatie: snelste rondetijd vervalt 

- overschrijden track limits tijdens race: tijdstraf van 20 seconden 

- het maken van een proefstart bij de start van de warming-up lap einde pitstraat: 

tijdstraf van 20 seconden 

- het niet rijden met voorgeschreven banden in de Dutch Naked Bike klasse: diskwalificatie 

De wedstrijdleider kan de volgende straffen opleggen: 

- bij overtredingen tijdens de kwalificatie: schrappen van de snelste trainingstijd 

- bij overtredingen tijdens de race: tijdstraf van 20 seconden 

- diskwalificatie bij overschrijding dynamische geluidnorm 

- diskwalificatie bij overschrijding statische geluidnorm 
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De volgende regels gelden bij het overschrijden van de max. snelheid van 60 km/u 

in de pitstraat op dezelfde dag. 

- 1e overtreding: waarschuwing 

- 2e overtreding: snelste rondetijd uit de kwalificaties vervalt 

- bij overtreding tijdens de race: tijdstraf van 20 seconden 

Bij overtredingen tijdens de training, kwalificatie en race: diskwalificatie of uitsluiting van verdere 

deelname aan de IDC race indien sprake is van herhaalde overtreding en/of als de ernst 

van de overtreding naar het oordeel van de wedstrijdleider dat rechtvaardigt. 

5.3 Beelden, meldingen baancommissarissen 

Alleen beelden welke opgenomen zijn door Racecontrol kunnen als bewijslast dienen bij een 

overtreding. Alleen meldingen van dienstdoende baancommissarissen en officials Technische 

Commissie IDC kunnen als bewijslast dienen bij een overtreding. 

6. Wedstrijdleiding 

 

6.1 Beslissingen 

Beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend en niet vatbaar voor bezwaar of beroep. 

 

6.2 Goed verloop 

De wedstrijdleider kan de beslissingen en maatregelen nemen die naar zijn of haar oordeel nodig 

zijn voor het goed verloop van trainingen, kwalificaties en races. 

 

6.3 Afwijking van bepalingen 

De wedstrijdleider kan van de regels afwijken als de omstandigheden daarom vragen. 

 

6.4 Niet voorziene omstandigheden 

In gevallen waarin de reglementen niet voorzien kan de wedstrijdleider beslissingen en maatregelen 

nemen die in de gegeven omstandigheden naar zijn of haar oordeel nodig zijn. 

 

7. Gebondenheid en aansprakelijkheid 

 

7.1 Bindend  

Deelname aan IDC races betekent dat de rijder (met zijn of haar team) aanvaardt dat hij of 

zij is gebonden aan de reglementen en andere regels die de organisator van toepassing heeft 

verklaard. 

 

7.2 Reglementen 

De volgende reglementen zijn van toepassing: 

- het Algemeen reglement IDC 2023 

- het Technisch reglement IDC 2023 voor de klasse waarin de rijder rijdt. 

- een Bijzonder reglement IDC 2023 met aanvullende regels dat de organisator opstelt voor een 

afzonderlijke wedstrijddag. 
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7.3 Wijziging 

De organisator kan de reglementen ook tijdens het seizoen aanpassen als hij van oordeel is dat dit 

nodig is voor een goede organisatie en een goed verloop van de races.  

De organisator zal de aanpassingen tijdig bekend maken aan de rijders die bij de organisator als 

rijder staan geregistreerd. 

 

7.4 Schade en aansprakelijkheid 

De motorsport heeft risico’s. De rijder beseft dat en aanvaardt die risico’s.  

Deelname aan IDC races betekent dat de rijder, (met zijn of haar team), tevens aanvaardt dat de 

organisator en wie voor de organisator actief is niet aansprakelijk is voor schade in welke vorm dan 

ook die door of bij deelname ontstaat of daarmee verband houdt, tenzij naar algemene maatstaven 

van de motorracesport sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de organisator. 

Natuurlijke personen, waaronder officials die voor de organisator actief zijn, kunnen niet persoonlijk 

aansprakelijk worden gesteld tenzij sprake is van opzet tot het toebrengen van schade. 
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