Stichting Baansport Blijham
Regels training dag 5 September 2020
Hanteer te allen tijde de RIVM richtlijnen
1.
2.
3.
4.

Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar
Samen scholing is niet toegestaan
Als je verkouden bent of moet hoesten blijf je thuis
Bij koorts 38 graden koorts of meer blijf je thuis

Wij gaan een training dag organiseren op 5 September 2020 bij ons op de circuit
“De Kuip” in Blijham. Op aanwijs van de gemeente en M.O.N. moeten wij
onderstaande regels hanteren. Hierin zullen wij jullie ook streng erop wijzen en
mocht hierop geen gehoor op worden gegeven volgt helaas verwijdering.
Bij deelname zullen wij jullie in tijds groepen verdelen. Deelname per tijds groep
zal uit 1 x rijder en 1 x helper bestaan, welke ook alleen maar toegang krijgt naar
het circuit. Totaal zullen er 2 groepen per tijds groep deelnemen. De tijdsgroep
bestaat uit totaal een uur, waarin iedere keer 5 rijder op het circuit rijden en
waarin iedere keer 5 rijder klaar staan op de rennerskwartier. Zo wordt er om
en om met totaal 10 rijders gereden. Na het uur dien je de parkeerplaats te
verlaten en plaatst te maken voor de volgende groep! dit i.v.m de ruimte.
1. Je parkeert de auto op de aangegeven vak op het rennerskwartier
2. Je komt een kwartier voor de aangegeven tijdsgroep
3. Kom je te vroeg, dan wordt de auto langs de weg in de berm geparkeerd
4. Tevens moet je bij de auto blijven, dus kom niet te vroeg
5. Je volgt de aanwijzen van de verkeersregelaar
6. Je verlaat de aangeven vak na het trainings uur direct
7. Er mag alleen de rijder en helper op de circuit komen
8. Er mogen geen toeschouwers op het circuit komen
9. Volg de aanwijzing van de officials tijdens de training
10.Volg alle aanwijzingen en instructies van de S.B.B en M.O.N.
11.De catering mag niet open
12.Het toilet gebouw bij betaling € 0,50 is open, op aanwijs worden gebruik.
……………………………….

