Wedstrijd- en deelnemersreglement ‘Rooje Cross’
Het algemeen wedstrijdreglement geldt voor alle deelnemers aan de Rooje
Cross, d.d. 7 juli 2019, tijdens de Kermix in Rossum (Ov.).
1. Elke deelnemer rijdt individueel met het voertuig over het afgesloten parcours.
2. Het is niet toegestaan van de baan af te wijken of in tegengestelde richting te
rijden.
3. Maximum snelheid is 20 km per uur (stapvoets).
4. Maximaal aantal deelnemers per cross is 8.
5. Onderlinge afstand tussen deelnemers tijdens de cross is minstens 5 meter.
6. Contact tussen de deelnemers onderling tijdens de cross is verboden.
7. Na elke wedstrijd moet de deelnemer zijn voertuig buiten het parcours
plaatsen op de daarvoor beschikbare afgesloten parkeerruimte.
8. Het is niet toegestaan te voet het parcours te betreden.
9. Alleen bestaande voertuigen van degelijke kwaliteit mogen deelnemen aan de
cross.
10. De wedstrijdleiding bepaalt vooraf of een voertuig mee mag doen aan de
cross, in verband met degelijkheid van het materiaal.
11. Deelnemers mogen voor of tijdens de cross geen alcohol nuttigen.
12. Wanneer een deelnemer tijdens de cross stil komt te staan, wordt de cross
stilgelegd en de desbetreffende deelnemer door de wedstrijdleiding van de
baan gehaald, inclusief voertuig.
13. Snellere rijders dienen zich aan te passen aan de minder snelle rijders.
Inhalen is niet toegestaan.
14. Deelnemers moeten zich houden aan de geldende veiligheidsregels, zoals die
ook gelden als het voertuig deelneemt aan het openbaar verkeer (dragen
helm, gordel, etc).
15. Onbehoorlijk gedrag van deelnemers betekent uitsluiting van de cross.
16. Er geldt geen minimum leeftijd voor de deelnemers. Deelnemers jonger dan
16 jaar moeten bijgestaan worden door een volwassene. Voertuigen waarvoor
een rijbewijs nodig is om die te besturen, mogen alleen bestuurd worden door
iemand met een geldig rijbewijs.
17. Deelnemers en voertuigen dienen zo mooi mogelijk versierd te worden. Er zijn
3 prijzen te winnen, namelijk een prijs in de categorie ‘originaliteit’, de
‘publieksprijs’ en de ‘doe-beter-je-best-prijs’.
18. Deelnemers mogen alleen meedoen met de cross als zij voor aanvang een
formulier hebben ondertekend waarin zij te kennen geven de organisatie niet
aansprakelijk te stellen voor eventuele schade, persoonlijk letsel of letsel
aangebracht bij derden. Tevens geven de deelnemers hiermee aan op de
hoogte te zijn van bovenstaande regels. Ze geven hiermee ook aan zich te
houden aan bovenstaande regels.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Hierbij verklaar ik dat ik het reglement heb gelezen en dat ik op eigen risico
deelneem aan de Rooje Cross en nimmer de organisatie (het Oranje Comité
Rossum) aansprakelijk kan stellen voor geleden schade of schade aangebracht bij
derden.
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