Reglement Wehls Cross Event
Algemeen







Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico
Het parkeren op een niet ervoor aangegeven plek is geheel op eigen risico.
Het binnenterrein (circuit) is verboden voor publiek en rijders die niet op dat moment rijden, behalve
voor mensen die toestemming hebben gekregen van het bestuur en ouders/verzorgers t/m 65cc.
(Personen met toestemming dragen een hesje)
Er is een aangeefplek en daar mag 1 Monteur/ helper per rijder staan op het moment aan het rijden is.
Quad rijders mogen op het rennerskwartier uitsluitend stapvoets rijden

Eisen voor deelname



















Iedere rijder moet zich persoonlijk voor aanvang van de training melden in de tent.
Deelnemers van de kentekenklasse dienen het kentekenbewijs te tonen bij het melden.
Rijders dienen in het bezit te zijn van een geldig KNMV (district) licentie.
U moet uw transpondernummer goed doorgeven en als uw transponder in verschillende klassen word
gebruikt geef het ook door.
Het transpondersysteem is leidend, dus verliest u hem of is hij niet goed opgeladen dan heeft u geen
klassering.
U mag niet of onder invloed van drugs of alcohol verkeren, anders volgt diskwalificatie.
Het niet opvolgen van het reglement en de aanwijzingen van de organisatie kan diskwalificatie tot
gevolg hebben.
Het tijdschema is een richtlijn, de meldtijden staan vast.
In het rennerskwartier mag alleen met de motor aan de hand gelopen worden.
Het is verboden tegen de rij richting in te rijden/lopen, ook bij pech aan uw motor.
Men dient zich sportief te gedragen en inhalen dient op een ruime nette manier te gebeuren.
Sleutelen is alleen in het rennerskwartier toegestaan.
Tanken moet in het rennerskwartier, milieumat verplicht
Als rijder bent u verantwoordelijk voor eventuele vrienden en/of kennissen die zich misdragen.
Er mogen geen scherpe uitstekende delen aanwezig zijn aan de motor.
Voetsteunen moeten opklapbaar zijn of vaste steunen moeten voorzien zijn van beschermrubbers
Nummerborden moeten aan de voorzijde en aan beide zijden zijn aangebracht.
Ook hier geld de 94 dB(A) geluidsnorm.

Kleding
Het is verplicht om de volgende kleding te dragen tijdens de wedstrijd:
 Goed passende helm met crossbril, het rijden met flippers op de bril is niet toegestaan
 Handschoenen
 Crosslaarzen
 Bodyprotector met shirt en lange mouwen
 Crossbroek
 Overige bescherming wordt natuurlijk wel aanbevolen.

Vlaggen




Gele vlag:
Zwarte vlag:
Zwart wit geblokte vlag:

Langzaam rijden, inhalen en springen verboden
Onmiddellijk stoppen en u bent uit de wedstrijd genomen
Einde wedstrijd

Bij het niet naleven van het reglement zullen we maatregelen moeten nemen, wat diskwalificatie
tot gevolg kan hebben!

