Baanreglement Kerpen
1.

Het schoonmaken van karts met schoonmaakmiddelen, benzine, remreiniger of
andere vloeistoffen is op het gehele terrein verboden.

2.

Een vloeistofdicht zeil onder de kart is verplicht. Bij het ketting-smeren mag geen
smeer op de grond terecht komen. Tanken op de aangegeven tankplaats

3.

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn “kart” afval in de
daarvoor bestemde containers. Het achterlaten van huisafval is verboden.

4.

Versleten/oude banden mogen niet achtergelaten worden op het circuit.

5.

Iedere rijder is verplicht zich aan de geluidsnormen te houden. Bij het doen branden
van de rode lampen is de rijder verplicht direct de baan te verlaten en de kart te
repareren volgens de geluidsnormen.

6.

Caravans en campers zijn niet in de paddock toegestaan.

7.

Het koken met open vuur in het paddock is wegens explosie gevaar niet toegestaan.
Dit alleen op de aangewezen plaatsen.

8.

Voertuigen die niet zijn toegestaan op de openbare weg (behoudens karts), zijn ook
niet toegestaan op het terrein.Fietsen, steppen, rolschaatsen etc is toegestaan mits
stapvoets. Mensen zonder geldig rijbewijs mogen geen motorische voertuigen
(behoudens karts) berijden op het terrein. Rolschaatsen etc dienen op langzaam
tempo te schaatsen.

9.

Bij het geven van de gele vlag zowel bewegend als stilstaand: gevaar, langzaam
rijden en verboden in te halen. Bij snelheids- en technische problemen op de baan,
duidelijk kenbaar maken dmv het opsteken van de hand.

10.

Het betreden van de baan is verboden voor helpers, bezoekers of andere muv rijder.

11.

(Op aanwijzing) stoppen op het circuit is verboden. Bij een technisch defect dient
men de kart zo snel mogelijk van de baan te verwijderen. Bij uitval rijder, dient een
helper dient zich te melden bij de baanbeheerder om de baan te mogen betreden.

Bij inschrijving en/of gebruik van het terrein erkent iedere rijder bovenstaande regels.
Bij het negeren van bovenstaande regels is de baanbeheerder bevoegd de rijder een
rijverbod te geven. Bij evenementen kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben. Bij herhaling
van bovenstaande kan dit een baanverbod tot gevolg hebben. Duitse merkblatt is geldend.
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