Huishoudelijk Reglement:
Definities:
1. Inschrijving:
2. Zolang de organisatie het inschrijfgeld van de deelnemer en diens gegevens ten behoeve van de inschrijving nog
niet heeft ontvangen, is diens inschrijving niet definitief. Inschrijving geschiedt bij trainingen en
evenementen met een beperkt aantal deelnemers op volgorde van ontvangst. Bij overschrijding van het
maximum aantal inschrijvingen wordt een reservelijst samengesteld.
3. Minibike Zeeland is onderdeel van JMW Racing en Training, gevestigd te Middelburg
4. Deelnemer: de persoon die zich bij Minibike Zeeland middels inschrijving opgeeft om aan een door Minibike
Zeeland georganiseerde motor trainingen of evenementen deel te nemen.
5. Organisatie: Alle door Minibike Zeeland ten behoeve van een training of evenement betrokken personen, w.o.
Bestuursleden en vrijwilligers
6. Deelname aan de trainingen of evenementen is geheel op eigen risico van de deelnemer. De organisatie Minibike
Zeeland, JMW Racing en Training, haar bestuursleden en vrijwilligers aanvaardt geen enkele
verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele persoonlijke of matiriële schade die de deelnemer tijdens
of in verband met de trainingen of evenementen oploopt, behoudens opzettelijk of bewust roekeloos
veroorzaakte schade.
7. Deelname aan de trainingen of evenementen is verboden zonder voldoende lichaamsprotectie, waaronder in elk
geval geschikt minibike schoeisel, een goedgekeurede motorhelm, racehandschoenen, leren race-overall en
rugbeschermer.
8. De deelnemer vrijwaart de organisatie ter zaken van iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van onjuist,
ongeoorloofd, of onrechtmatig handelen van de deelnemer tijdens of in verband met de trainingen of
evenementen.
9. De deelnemer is gehouden om voorafgaand en tijdens de trainingen en evenementen alle instructies van de
organisatie op te volgen. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om deelnemers die de regels en
instructies van de organisatie niet naleven de deelneming aan de trainingen en evenementen te ontzeggen,
zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld of schadevergoeding aan de deelnemer.
10.
De deelnemer dient zelf voor de nodige verzekeringen ter dekking van schades aan zichzelf, zijn
bezittingen, derden, of bezittingen van derden zorg te dragen. De organisatie is gerechtigd bijzondere eisen
hieraan te stellen, afhankelijk van het type trainingen of evenementen.
11.
De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige K.N.M.V. Basis sportlicentie Minibiken 2018
12.
Minibikes/Motoren die meer dan 94dB produceren zijn van deelname uitgesloten. De organsiatie weigert
voorts de deelname met minibikes/motoren die in haar beoordeling technisch niet deugelijk zijn of om
andere redenen een onevenredig gevaar kunnen opleveren.
13.
Indien de trainingen of evenementen door weersomstandigheden of om organisatorische redenen op een
geplande datum geen doorgang kan vinden, zal de organisatie, indien mogelijk een nieuwe datum
vaststellen. Indien geen nieuwe datum wordt vastgesteld. Zal het inschrijfgeld aan de deelnemer worden
gerestitueerd. Geen restitutie van het inschrijfgeld bij verhindering of uitvallen tijdens de trainingen of
evenementen.
14.
In verband met de milieumaatregel is het verplicht om de minibike/motor op een milieumat in de pitsstraat
te plaatsen. Heeft de deelnemer geen milieumat, dan bent u uitgesloten van deelname.
15.
Roken en open vuur is ten alle tijden verboden in de pitsstraat
16.
Per deelnemer mag er 1 helper zich in de pitsstraat bevinden
17.
Het is ten strengste verboden om buiten de baan met de minibike/motor te rijden. Bij overtreding volgt
direct uitsluiting van deelname en diskwalificatie.
18.
Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken
19.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie
20.
De organisatie is ten alle tijde bevoegd om deelnemers uit te sluiten of deelnemers uit de eindstand te
verwijderen.
21.
Wijzigingen voorbehouden
22.
Deelname op eigen risico
Het rijden is voor de fun, rij met respect voor je eigen spullen maar zeker ook die van je mede rijder. Er valt buiten
een beker of medaille niets te winnen, je kan alleen maar verliezen.....!

