BMX BAANREGLEMENT RAPID WHEELS
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Deelnemen aan Rapid Wheels activiteiten geschiedt op eigen risico.
Zonder toestemming van een trainer of bestuurslid mag men geen gebruik maken van
de baan.
Veiligheid voor jezelf en andere deelnemers staat voorop. Het nemen van
onverantwoorde risico’s is niet toegestaan.
Tijdens het trainen is minimaal het dragen van een helm , handschoenen shirt met
lange mouwen, lange broek of korte broek met knie-scheenbeschermers verplicht.
Schoenpedalen met clicks zijn toegestaan vanaf 13 jaar en ouder
Trainen mag alleen op een “in goede technische staat verkerende” BMX crossfiets.
Uitstekende delen of aanpassingen die letsel kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan.
Dit ter beoordeling van Trainer.
Indien de deelnemer onder invloed is van alcohol of andere middelen mag geen
gebruik worden gemaakt van de baan.
De baan wordt in principe in één richting bereden tenzij er door de trainer anders
wordt beslist.
De Pro Sectie mag alleen na toestemming van een trainer worden bereden.
Het is niet toegestaan om naast de baan over het gras te fietsen.
Tijdens de trainingen is het betreden van de baan enkel en alleen voorbehouden aan
rijders en trainers.
Publiek, ouders, passanten etc. dienen achter de hekken te verblijven.
Tijdens vrije trainingen dient de veiligheid door alle rijders in acht te worden
genomen.
Tijdens vrijen trainingen moeten de aanwijzingen van de verantwoordelijke persoon
worden opgevolgd.
Het is niet toegestaan om op de heuvelranden te staan of te begaan.
Freestyle oefeningen of andere fiets-kunsten op de baan zijn niet toegestaan.
Schelden, pesten, vormen van intimidatie of geweld is niet toegestaan.
Gedurende de training geldt: Alleen met toestemming van de trainer mag men de baan
verlaten voor bijv een toilet-gang.
Rijders onder 16 jaar mogen alleen meetrainen als een ouder/verzorger aanwezig is bij
de baan
Trainingstijden dienen gerespecteerd te worden. Later komen of eerder vertrekken
dient op voorhand aan de trainer worden gemeld.
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
I.v.m. trainingen loopgroep (ma t/m do 19.00 tot 20.00 uur) zo min mogelijk
oversteken en goed uitkijken. Rijdt hardlopers niet in de weg.
Daar waar deze reglementen niet in voorzien zullen de aanwijzingen van de trainers
dan wel bestuursleden moeten worden opgevolgd.
Het niet naleven van deze reglementen resulteert in een baanverbod voor bepaalde tijd.

