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HUISREGELS
Regels waaraan je je dient te houden tijdens de Ukke Pukke race......
Als je deelneemt aan de Ukke Pukke race dien je te houden aan de volgende huisregels:
- 1 : Rijdend achter de Start Car zullen er enkele rondjes worden afgelegd op de kleine oval.
- 2 : Kinderen t/m 7 jaar onder begeleiding van een volwassene.
- 3 : Het vervoermiddel dient met een motor te worden aangedreven
(elektrisch/verbrandingsmotor)
- 4 : Helm is verplicht (fietshelm is ook toe gelaten.)
- 5 : Na afloop mag er in het rennerskwartier, circuit, parkeerplaats en overige ruimte om
het circuit niet meer gereden worden met deze bolides.
- 6 : Haal de Start Car niet in en blijf dus hierachter rijden.
- 7 : Het zal geen wedstrijd race zijn en er dient dus ook langzaam gereden te worden.
- 8 : Na de huldiging van de deelnemers gelieve het circuit te verlaten zodat we met het
programma kunnen beginnen.
- 9 : Per deelnemende voertuig wordt 1 herinnering beschikbaar gesteld door onze
hoofdsponsor. Indien er 2 personen rijden op 1 Quad dan zal de jongste deelnemer de
herinnering ontvangen.
-10 :Tijdens de Ukke Pukke race dienen alle ouders, vrienden, fans zich NIET op de kleine
baan te bevinden. Deze kunnen op de langen baan achter de lage tussen muur staan
kijken. Bij einde race Ukke Pukke dient iedereen rustig de baan te verlaten.
-11 : Bij misbruik van deze regels zal je bij een volgende deelname geschorst worden.
-12 : Indien je niet tijdig klaar staat bij het oprijden naar het circuit mag je niet meer
aansluiten/meedoen.
-13 : Niemand mag zich naast of op een voertuig bevinden tijdens de Ukke Pukke race.
Ook niet bij het oprijden naar het circuit toe.
-14 : Bij het niet naleven van ons huishoudelijk reglement wordt je utgesloten voor
deelname op Raceway Venray.
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