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Coyote Supercup by TM Racing Belgium 
& Zelos 2019 

 

Introductie 
 
De Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos is een supermoto mono merk 
promotiecup, met als doel 5 piloten, geselecteerd volgens een gedefinieerd proces, te laten 
deelnemen aan 4 rondes van het Supermoto Belgian Championship 2019.  
 
Een multidisciplinaire professionele structuur is opgezet om de piloten bij dit avontuur te 
begeleiden. 
 
Zelos Events stelt de deelnemers voor elk evenement ter beschikking:  

- Een racecoördinator, wiens voornaamste taak erin bestaat de ontvangst van 
deelnemers te verzekeren, ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd en 
eventuele conflicten of claims op te lossen.  

- Een TM SMX300 moto voor elke piloot, klaar gemaakt om Supermoto mee te rijden, 
die onder alle omstandigheden eigendom blijft van Zelos Events.   

- Supermoto-kledij per piloot (optioneel) 
 
 
Tm Racing Belgium stelt de deelnemers voor elk evenement ter beschikking: 
 

- Een racestructuur met tent of voortent voor de moto’s in te plaatsen  
- De hoststructuur voor Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos-

stuurprogramma's  
- Mechanische onderdelen, gereedschap en reserveonderdelen, evenals alle 

verbruiksartikelen (benzine, olie, filters, banden, enz ...) 
 
 

Deelnemen: 

 
Om deel te nemen aan het selectieproces moet de deelnemer:  

- Minimaal 15 jaar oud zijn 
- Het inschrijvingsgeld van 99,00 € inclusief btw op voorhand storten  

o Uw aanmelding is pas geldig na ontvangst van het volledige bedrag  
- U nog geen Supermoto BMB licentie heeft in de categorie “Prestiges of Euro-

nationalen” 
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Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos 
 

1. Selectie van de piloten 
 
Tijdens de selectiedagen zijn er drie proeven:  

- Fysieke test 
- Bewijs van theoretische kennis  
- Praktische test met de moto 

 
De jury kiest de 5 piloten volgens verschillende vooraf vastgestelde criteria en waarvan zij 
alleen op de hoogte zijn. 
 

2. Details en waarde van de wedstrijd  
 
De waarde van het pakket dat je kan winnen is €3000 inclusief btw.  
 
Het pakket voor de 5 winnaars omvat:   

- Het inschrijfgeld dat verschuldigd is aan de organistor van elke race 
- Het transport en het ter beschikking stellen van de moto’s   
- Het onderhoud en een technische ondersteuning ter plaatse  
- Het reinigen en de moto terug race klaar zetten na elke race 
- Een ontvangststructuur  
- Alle mechanische kosten die niet eigen zijn aan een val of die niet gelinkt kunnen 

worden aan slecht gebruik.  
 

Het package omvat niet: 
- De licentie die betaald moet worden aan de BMB 
- De uitrusting van de piloot 
- De ontvangst van de piloot in het algemeen (hospitality, catering, rustruimte, etc.) 
- De kosten aan eventuele reparaties na een val of door het slechte gebruik van de piloot 

tijdens de selectiedagen en de race 
 

3. Verzekering van de piloot 
 
Tijdens de selectiedagen heeft de bestuurder geen aanvullende verzekering dan diegene waar 
hij zelf over beschikt. 
 
Tijdens de 4 rondes van de Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos worden alle piloten 
besturders gedekt door de verzekering die is opgenomen in hun BMB-licentie. 
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4. Kosten  
 
Tijdens de 4 evenementen en de selectiedag zijn de reiskosten naar de wedstrijdlocaties ter 
verantwoordelijkheid van de piloot. 
Een complete race uitrusting kan worden gehuurd voor een prijs van 50 €/race. 
Tijdens de races moet je een BMB-licentie hebben. Als je er geen hebt, moet je er een 
aanschaffen bij de BMB. De kosten verbonden aan het verkrijgen van een licentie zijn ter 
rekening van de deelnemer. 
  

5. Vervoer 
 
Alle motoren worden naar elke wedstrijdlocatie vervoerd door TM Racing Belgium. 
 

6. Motoren  
 
De motoren zijn onderworpen aan het Supermoto BMB reglement van 2019 en zullen gekeurd 
worden door de technische controle ter plaatse. De motoren worden toegekend aan de 
piloten door middel van een willekeurige trekking. In geval van grote mechanische problemn 
zal er een reserve moto ter beschikking zijn. De moto’s mogen door de piloten niet worden 
aangepast, op uitzondering van de instelling van de rijpositie (hoogte van de hendels, stand 
van het stuur) en de bandenspanning. TM Racing Belgium kan deze modificaties of 
verschillende reparaties aan de moto’s uitvoeren. 
 
Voor en na elke competitie zorgt Tm Racing Belgium voor de moto’s, de revisies en de 
schoonmaak (inclusief reserveonderdelen). Wat onderhoud op locatie betreft, is elke 
bestuurder verantwoordelijk voor zijn moto, maar er is altijd een mechanieker van TM 
aanwezig.  
 

7. Race nummers 
 
Elke moto heeft een race nummer tussen 1 en 11. Het licentienummer is niet gekoppeld aan 
het racenummer. 
 

8.  Benzine 
 
Tm Racing Belgium levert brandstof voor wedstrijden en dit is inbegrepen in het pakket.  
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9. Klachten 
 
Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de coördinator van Zelos of bij zijn assistent, 
die een onherroepelijke beslissing kan nemen in geval van een conflict. Klachten met 
betrekking tot uw moto of met betrekking tot een concurrent moeten gemeld worden voor 
de start van de officiële vrije trainingen. Klachten met betrekking tot de uitslag moeten 
uiterlijk een half uur na het vertonen van de resultaten van de desbetreffende race ingediend 
worden bij de organisatie.  
 

10. Ranking 
 
De classificatie bestaat uit 2 categorieën: 

- Open categorie inclusief alle Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos-
deelnemers (winnaars van de selectieproeven + sponsors van de Cup) 

- Rookies categorie met alleen de 5 winnaars van de selectieproeven 
 

Het podium wordt onmiddellijk georganiseerd in de hospitality van TM Racing Belgium, nadat 
de finale is verreden. 
 

11. Sponsors  
 
Piloten hebben niet de mogelijkheid om een persoonlijke sponsor aan te brengen.  
 

12. Uitsluiting van de burgelijke aansprakelijkheidsclausule 
 
De ondertekening van het deelnameformulier houdt de afstand in van enig recht van 
procedure of verhaal tegen de organisatoren en hun assistenten voor elk ongeval of schade 
geleden tijdens de Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos (selectie en races), met 
name in de context van training of wedstrijden als het ongeval of de schade niet te wijten is 
aan opzet of grove nalatigheid. 
 

13. Wedstrijden 
 
De Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos is samengesteld uit 4 ronden. De Coyote 
Supercup by TM Racing Belgium & Zelos is geïntegreerd in het Belgisch kampioenschap in de 
nationale B-klasse, maar de raking is appart en specifiek voor de Coyote Supercup by TM 
Racing Belgium & Zelos. 
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14. Punten 
 
Ranking Points  
 
1  25    6  15 
2  22    7  14 
3  20    8  13 
4  18    9  12 
5  16    10  11 
 

 
15. Contact  

 
Voor meer informatie: 
 
Jérémy Van der Verren 
Jeremy.vanderverren@zelos.be 
 
010/23.78.85 
 
http://www.zelos.be 
 
 


