REGLEMENT PARADE

RICHTLIJNEN TIJDENS HET RIJDEN
• Alle deelnemers dienen zich 10 minuten
voorafgaand aan hun sessie op te stellen in de
opstelstraat die op het paddock is aangegeven. Let
daarom goed op uw tijdschema, dat voorkomt
onnodige vertraging!
• De deelnemers dienen zich te allen tijde te
houden aan de instructies van safetycar bemanning,
baanofficials, alsmede personeel van de organisatie
van 402 Automotive. Het niet naleven van bedoelde
instructies kan leiden tot uitsluiting/verwijdering
van het evenement.
• De deelnemers dienen zoveel als mogelijk, vlot
het circuit op te rijden en met dezelfde snelheid als
het voorrij voertuig te rijden. Daarnaast volgen
deelnemers elkaar op gepaste afstand. Laat geen
grote ruimtes vallen.

• Slingeren,zig zag rijden of uit de colone rijden is
niet toegestaan.
• Passagiers dienen in het voertuig te blijven zitten.
• Bij misdraging wordt de deelnemer uit de parade
gehaald.
• Bij pech dient men, indien mogelijk, in de graskant
te gaan staan. De deelnemer met pech, wordt door
een safetycar terug gesleept naar het paddock.
• Bij het beëindigen van de parade ,dienen de
deelnemers, zo spoedig mogelijk,
hun parkeerplaats op de paddock weer in te nemen.
• Het meerijden van 1 passagier is toegestaan, mits
ouder dan 16 jaar. Als rijder tekent u ook namens
uw passagier de vrijwaringsclausule. Tijdens een
sessie is alleen het wisselen van de passagier in de
pitlane toegestaan.

RICHTLIJNEN VOOR UW AUTO
• Uw auto dient technisch in optimale staat te verkeren!!
• Auto’s dienen voorzien te zijn van een sticker (linksboven/bestuurderszijde op de voorruit) die voor de
desbetreffende sessie vereist is, conform het tijdschema van de organisatie.

RICHTLIJNEN VOOR DE BETUURDER EN PASSAGIER
• Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht! M.u.v. auto’s die volgens de WET (bouwjaar vóór 1971)
géén gordelverplichting hebben.
• Bestuurder en passagier moeten hun polsbandje om hebben, dit wordt gecontroleerd wanneer u de baan
oprijd.

OVERIGE RICHTLIJNEN
• Het volgen van een briefing is verplicht, zonder briefing word deelname uitgesloten.
• Deelnemers dienen vooraf een vrijwaringclausule te ondertekenen.
• Bij het niet voldoen aan het reglement is deelname uitgesloten en is er geen recht op restitutie.
• Bij no-show is er geen recht op restitutie

Kijk voor meer informatie op: www.402automotive.com

