Deelnemersverklaring Strandcross Vlissingen / MSV de Uitlaat

Hierbij verklaar ik op eigen risico deel te nemen aan de Strandcross te
Vlissingen, georganiseerd door MSV de Uitlaat.
Ik kan MSV de Uitlaat, de KNMV of enig ander persoon, betrokken bij de
organisatie van dit evenement niet aansprakelijk stellen voor direct of indirect
geleden schade.
Tevens verklaar ik hierbij op de hoogte te zijn van onderstaande geldende
reglementen.

Participants statement MSV de Uitlaat
I hereby declare to participate at own risk in practice sessions or races by “MSV
de Uitlaat” te Vlissingen.
I will not be able to hold the “MSV de Uitlaat”, the KNMV or any other person
involved in organizing the event, responsible for any direct or indirect damage.
I also declare that I am aware of the rules of for this event.

Déclaration des participants MSV de Uitlaat
Je déclare à participer à leur propre risque en matière de formation et/ou
concours organisés par “MSV de Uitlaat” établie à Vlissingen.
“MSV de Uitlaat”, “KNMV” ou quelque autres personnes impliqué dans
l’organisation de évènement, ne sont pas responsables des dommages direct ou
indirect.

VEILIGHEIDSINSTRUKTIES / REGLEMENT STRANDCROSS-VLISSINGEN
De strandcross is een evenement waarbij een verhoogd risico aanwezig is. Hoewel
risico’s in de motorcross nooit geheel zijn uit te sluiten kan het risico binnen
acceptabele grenzen worden beperkt, indien de volgende instructies strikt worden
opgevolgd:
1. Ga niet van start als u onvoldoende ervaren bent, met name ervaring op zware
zandcircuits is een absolute noodzaak. Meld u af als u bij nader inzien denkt
hieraan niet te voldoen.
2. Rij voorspelbare lijnen, wijk niet onverwachts van uw lijn af zodat snellere
achteropkomende rijders u zonder gevaar kunnen passeren.
3. Zorg na een eventuele val, indien u niet direct verder kunt rijden, dat u zo snel
mogelijk de baan verlaat.
4. Kom nooit terug de baan in op onoverzichtelijke plaatsen b.v. achter een schans.
5. Indien u niet goed in staat bent op een verantwoorde wijze de wedstrijd uit te
rijden, na een zware val of door conditiegebrek, kies dan voor zekerheid en
staak de wedstrijd.
6. Volg vlagsignalen van wedstrijdofficials en baancommissarissen strikt op, de
betekenis is als volgt:
O Groene vlag: Gereed voor startprocedure
O Blauwe vlag: Ruimte maken voor inhalende rijder
O Rode vlag: Wedstrijd gestaakt, iedereen stoppen
O Zwarte vlag: Rijder, met aangegeven nummer moet stoppen
O Gele vlag stilgehouden: Gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden
O Gele vlag gezwaaid: Gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden. Gereed
maken om te stoppen. Houdt maximale ruimte t.o.v. gevallen rijder en hulpverleners.
O Zwart/wit geblokt: Einde wedstrijd
Het negeren van vlagsignalen is absoluut onacceptabel. Als eenieder de signalen stipt
opvolgt kan de wedstrijd in het algemeen op een eerlijke en veilige manier doorgaan.
Bij geconstateerde overtreding volgt uitsluiting. Indien vlagsignalen worden genegeerd
zal de wedstrijd worden gestaakt (en ook niet meer worden herstart).
Waak voor elkaars veiligheid. Bedenk dat iedereen erbij hoort, ook de rijders op de
laatste plaatsen, de strandcross zou nooit bestaan als er maar 10 of 20 rijders van
start gaan. Als het nodig is voor de veiligheid van uzelf of een ander, neem geen
onverantwoorde risico’s en neem gas terug.
Het is ten strengste verboden op de openbare weg te rijden met niet
gekentekende motoren. De Politie bekeurt hierop, en u wordt gediskwalificeerd
voor de wedstrijd.

