Trackdayklubben
Reglement for deltagere ved Trackdayklubbens Øvelseskørsel
Stevnstrup den 7. oktober 2015
Arrangør
Trackday arrangeres af Trackdayklubben ApS som avanceret køreteknisk kursus. Ansvarlig chefinstruktør er John Nielsen,
Assentoft. Officials fra Trackdayklubben og instruktører betegnes i det følgende som arrangementsledelsen.
Formål
Formålet med øvelseskørslen er at lære sin bils køreegenskaber at kende, herunder noder og ikke mindst unoder. Dette kan
kun ske gennem øvelse og atter øvelse. Til gengæld er gevinsten, at man bliver en bedre og mere trafiksikker bilist.
Generelt
1.   Det påhviler dig som deltager at gøre dig bekendt med nedenstående reglement. Det er afgørende, at du
spørger arrangementsledelsen, hvis der er noget, du er i tvivl om.
2.   Enhver hensynsløs eller på anden måde uforsvarlig opførsel, udelukker kørsel på anlægget, og kan efter
arrangementsledelsens frie skøn medføre bortvisning.
3.   Du skal deltage i førermøde med gennemgang af reglerne for arrangementet.
4.   Forinden kørslen kan der være der kontrol af din bil (maskinkontrol). Dette er en sikkerhedsgennemgang af din bil,
hvor arrangementsledelsen og du i fællesskab kontrollerer, at bilen er i forsvarlig stand. Der kontrolleres bl.a.
følgende: Bremser, styretøj, sikkerhedssele, tegngivningsapparat, dæk og spejle. Bemærk, at det altid er dit ansvar,
at bilen er i forsvarlig stand. Skønnes dit køretøj ved gennemgangen eller i løbet af dagen ikke at være i forsvarlig
stand, kan du uden videre risikere at blive pålagt at indstille kørslen.
5.   Deltageres køretøjer må ikke støje mere end 95 db ved forbikørsel
6.   Deltageres køretøjer skal være indregistrerede og have en gyldig ansvarsforsikring. Ikke-indregistrerede biler tillades
kun med EU-typegodkendelse, og at køretøjet overholder denne typegodkendelse. Disse køretøjer kører altid i en
gruppe for sig.
Regler for ophold m.v.
1.   Al færdsel eller ophold i pitområdet er forbudt, medmindre de venter på tur til at gennemføre kørsel, og at dette
tidspunkt er umiddelbart forestående.
2.   Står man ikke umiddelbart overfor at skulle køre, er man at betragte tilskuer og skal opholde sig bag indhegningen
til pit/kørebanen.
3.   Der kan i særlige tilfælde meddeles tilladelse til anden færdsel i pit af arrangementsledelsen. Det er under ingen
omstændigheder tilladt at færdes til fods på banearealet.
Regler for kørsel
1.   Hasarderet kørsel, herunder særligt tæt kørsel, undtagen i forbindelse med forbikørsel, er uacceptabelt og må
forventes at medføre bortvisning. Under førermøde vil der nærmere være lejlighed til at stille spørgsmål til
afviklingen af kørslen.
2.   Forbikørsel/pladsbytte må alene ske på de på førermødet oplyste områder på banen og alene efter klar
tegngivning (blinklys til den side man holder til) fra forankørende. Du er pligtig til at benytte blinklyset som angivet
og at lette på speederen for at lette forbikørslen, når der nærmer sig bagfrakommende deltagere.
3.   Officials anvisninger skal altid efterkommes.
4.   Alle løse, eventuelt ikke-fastmonterede dele eller effekter skal fjernes fra bilen inden kørsel.
5.   Deltagerne skal anvende sikkerhedssele (min. tre-pkt.) og styrthjelm.
6.   Deltagere skal have gyldigt kørekort.
7.   Passager i bilen forudsætter tilladelse fra arrangementsledelsen. Passagerer skal ligeledes bære hjelm.
Ansvar og forsikringsforhold
1.   Enhver deltagelse sker for egen regning og på eget ansvar.
2.   Arrangementet er således tilrettelagt, at bilens forsikringer normalt dækker, som den ville på almindelig landevej i
henhold til færdselslovgivningens sædvanlige regler. Det påhviler dog den enkelte deltager selv at afklare
dækningsomfang, eventuelt ved henvendelse til eget forsikringsselskab. Kontroller, at din forsikring dækker ved
avanceret køreteknisk kursus på bane!
3.   Arrangementerne er at anse som øvelseskørsel under instruktion.
4.   Hvis der udvises grov uagtsomhed, kan der tænkes situationer, hvor ansvarsforsikringen ikke dækker, kun dækker
delvist, eller dækker med regres mod føreren og/eller ejeren af køretøjet. Det påhviler den enkelte deltager selv at
afklare sine forsikringsforhold, herunder om reglerne om grov uagtsomhed og dækning under deltagelse i et
arrangement.
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