De huisregels van de msv SALZ, versie 1-1-2016
Graag deze rijdersverklaring goed leesbaar, volledig ingevuld en ondertekend inleveren in de kantine alvorens op een
van onze circuits te gaan rijden.
Dit formulier dient als uw/jouw akkoordverklaring voor de geldende regels binnen de msv SALZ.
Door ondertekening ervan gaat u/jij onherroepelijk akkoord met de inhoud ervan en dient u/jij zich conform de inhoud
ervan te gedragen. Deze verklaring is tevens noodzakelijk als overeenkomst met de KNMV en MON en zal op verzoek
aan hen worden overlegd. De verklaring wordt opgeslagen door de msv SALZ in haar administratie.
Op deze verklaring zijn de gedragsregels voor de bescherming van de privacy van toepassing. Zonder ondertekening
kan en mag er niet worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden op de circuits van de msv SALZ.















Alvorens van de circuits gebruik te maken dient u/jij zich eerst te melden in de kantine. Om te kunnen
deelnemen aan trainingen of wedstrijden is altijd een geldige KNMV of MON licentie verplicht.
In het rennerskwartier geschiedt parkeren uitsluitend en bindend op aanwijzingen van de officials van de msv
SALZ. Hier dient u ten alle tijden gehoor aan te geven. Zonder aanwezigheid van motor is parkeren in het
rennerskwartier niet toegestaan. Parkeren op of langs de locatie is ten alle tijden voor eigen risico en valt
onder geen voorwaarde onder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de msv SALZ, KNMV of MON.
Op de msv SALZ accommodatie is het gebruik van een milieumat verplicht!
Op de msv SALZ accommodatie vinden gemotoriseerde sporten plaats. Uit veiligheidsoverwegingen is het NIET
toegestaan de baanafzetting te passeren of zich in gebieden gemarkeerd “verboden voor publiek” te
bevinden. De baancommissarissen van de msv SALZ treden handhavend op. Indien hier geen gehoor aan
wordt gegeven zijn wij verplicht de training of wedstrijd onherroepelijk stil te leggen.
Het rijden op de circuits van de msv SALZ en het gebruik maken van haar faciliteiten geschiedt te allen tijden
geheel en uitsluitend voor eigen risico. De msv SALZ kan nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Tijdens het rijden dient u/jij de signalen van vlaggenisten en baancommissarissen direct en volledig op te
volgen en dienovereenkomstig te handelen. Negeren van vlagsignalen of aanwijzingen leidt tot diskwalificatie.
In geval van pech of ongeval tijdens het rijden stelt u altijd eerst zichzelf in veiligheid. Waarschuw indien
noodzakelijk direct de overige rijders.
Tijdens het rijden op de circuits is een werkende transponder verplicht. Zonder werkende transponder kan er
niet worden getraind of worden deelgenomen aan wedstrijden.
Op het circuit van de msv SALZ geldt te allen tijden een maximale geluidsnorm van 94 db(A). Registratie en
eventuele sancties staan vermeldt in het msv SALZ reglement geluid en deze zijn te allen tijden bindend.
Leden zijn verplicht hun vlagbeurten (veiligheid voor elkaar) te verrichten. Tevens per sportseizoen maximaal
2x een vlagbeurt tijdens een wedstrijd. Het negeren van een oproep hiertoe leidt onherroepelijk tot een
schorsing lidmaatschap van een half jaar. Het is mogelijk om op verzoek in 1 wedstrijd 2 vlagbeurten te
verrichten. Meldt dit expliciet bij inschrijving bij de wedstrijdleiding. Vlagbeurten worden tevens inzichtelijk op
onze de website vermeld.
Op en rond het circuit dienen huisdieren te allen tijde (veiligheid voor mens & dier) te zijn aangelijnd.

