Reglement
•

Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.

•

Rijders, passagiers en publiek zijn via de organisatie WA verzekerd. Deze verzekering is voor
rijders en passagiers uitsluitend van kracht indien de vrijwaring is ondertekend. Deze
vrijwaring wordt verstrekt bij de inschrijfbalie.

•

Uitsluitend voertuigen met kenteken kunnen deelnemen. Voor jeugdvoertuigen geldt een
uitzondering. Deze dienen wel standaard uitgerust te zijn. De organisatie heeft het recht om
jeugd voertuigen die hier niet aan te voldoen van deelname te ontzeggen.

•

Rijders en passagiers zijn verplicht het polsbandje dat bij de inschrijfbalie wordt uitgegeven
te dragen. Zonder polsbandje wordt toegang tot de baan geweigerd.

•

Rijders en passagiers zijn verplicht om tijdens het rijden een helm, met goggle of vizier, en
handschoenen te dragen.

•

Alleen rijders met voertuig mogen op de baan aanwezig zijn.

•

Het is geen race. Er wordt niet gereden op hoge snelheid.

•

Houd voldoende afstand tot andere voertuigen. Inhalen is alleen toegestaan indien dit op
een veilige manier kan gebeuren.

•

In het geval van pech of ongeval op een onoverzichtelijke plek, moet u zichzelf eerst in
veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.

•

Het rijden op het circuit geschiedt op eigen risico.

•

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal van of aan voertuig
en/of andere materiële zaken.

•

U dient aanwijzingen van vlaggenisten op de baan op te volgen.

•

In het rennerskwartier mag alleen stapvoets gereden worden.

•

Milieumat is verplicht bij werkzaamheden aan de voertuigen.

•

U mag geen milieu belastende werkzaamheden doen op het circuit of in het renners kwartier
zoals olie verversen en gebruiken van hoge druk reinigers.

•

Men dient na afloop afval op te ruimen en mee te nemen.

•

Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.

•

De organisatie is gerechtigd om deelnemers toegang tot de baan te ontzeggen indien het
reglement niet wordt nageleefd.

