KNMV Dagpas 2016
Wat is een KNMV Dagpas?
Wanneer je niet in het bezit bent van de juiste licentie voor een bepaalde tak van
motorsport, kun je daar met een zogenaamde Dagpas toch aan deelnemen.

Een Dagpas is slechts geldig voor één specifieke dag. Wanneer je bijvoorbeeld op
zaterdag traint en op zondag een wedstrijd rijdt, dien je twee Dagpassen aan te
schaffen.
Een Dagpas die is aangevraagd kan niet geretourneerd noch gecrediteerd worden.
Let wel, het is veelal veel voordeliger om een licentie aan te schaffen, wanneer je
meer dan twee keer deelneemt aan een training of wedstrijd.
Hoe schaf ik een KNMV Dagpas aan?
De KNMV Dagpas kun je (m.u.v. Dagpassen voor Supermoto en Wegrace) digitaal
aanvragen. Ga hiervoor naar MijnKNMV.
Dagpassen voor Supermoto en Wegrace kun je niet digitaal
aanvragen. Mail voor deze Dagpassen naar serviceteam@knmv.nl.
Wat kost een KNMV Dagpas?
De prijs van een KNMV Dagpas is € 27,50, zonder P.O.-dekking.
Kies je voor een Dagpas mét P.O.-dekking, dan komt er € 7,50 bij.
De prijs van een KNMV Dagpas voor Supermoto en Wegrace is € 40,inclusief P.O.-dekking.

Fair play… over de regels en de geest van de sport
Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch blijkt niet
altijd duidelijk te zijn, wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en
respect gestimuleerd kunnen worden.
Wel is zeker dat we hier met zijn allen iets aan kunnen doen. En daarmee bedoelen we sporters,
begeleiders, trainers, monteurs, officials, KNMV en publiek. Het gaat erom dat iedereen zich aan
regels houdt en respect heeft voor de ander, dat je je verantwoordelijkheden kent. Overmatig
alcoholgebruik van de mensen om je heen hoort daar bijvoorbeeld niet bij.
Accepteer de beslissingen van scheidsrechters/wedstrijdleiders. En heb je vragen? Stel ze gerust,
maar dan wel zonder (verbaal) geweld.
Het aloude gezegde luidt: verander de wereld en begin bij jezelf. Dat is een opdracht voor iedereen
en laat anderen zien hoe mooi de motorsport is.

