Reglement for Trackdayklubbens kørekurser
Gældende fra 01-01-2020
1. Arrangør, arrangement og formål:
a. Arrangør er Trackdayklubben ApS. CVR: 37309532
b. Arrangementer afvikles som avanceret køreteknisk kursus på lukket bane med erfarne instruktører og /eller
kørelærer
c. Formålet med arrangementerne er at uddanne og træne deltagerne til at blive bedre kørere og bilister
d. Dette sker ved at deltagerne lærer egne og bilens reaktioner og grænser under sikre forhold på en lukket bane
e. Der køres ikke racerløb og arrangøren foretager ikke tidtagning
2. Reglement for deltagere:
a. Det er deltagerens ansvar at være bekendt med nærværende reglement og spørge arrangøren, hvis der er tvivl
b. Deltageren skal til enhver tid efterleve regler og instrukser givet af arrangøren og arrangørens instruktører og
flagvagter
c. Deltageren har ansvar for at være bekendt med regler for kørsel og skal deltage i kørermøde og instruktion
forud får kørsel på banen
d. Ved forbikørsel skal den forreste bil først give plads, blinke til siden og slippe gassen. Den bagerste bil har altid
ansvaret for sikker forbikørsel og må ikke forbikører før den forreste bil har blinket til siden. Ved evt. uheld er
den bagerste bil (evt. via bilens forsikring) pligtig til at betale for skader på begge biler. Regler for forbikørsel
gennemgås på køremødet
e. Deltagere der ikke følger reglerne for kørsel bortvises. Arrangøren har særligt fokus på hasarderet kørsel,
herunder tæt kørsel og udbremsninger. Det er helt op til arrangøren at vurdere om en deltager skal bortvises
f. Deltagere og passagerer skal benytte styrthjelm og sikkerhedssele – minimum 3-punktssele
g. Deltagere skal have gyldigt kørekort kategori B
h. Arrangøren bestemmer hvilke områder udenfor banen deltagere og gæster må opholde sig på. Det er aldrig
tilladt at opholde sig på selve baneområdet til fods, med mindre arrangøren har givet særlig tilladelse
i. Arrangøren har ret til at bortvise deltagere og gæster
j. Ved bortvisning tilbagebetales der ikke deltagergebyr
3. Reglement for biler:
a. Biler der ikke vurderes i teknisk forsvarlig stand udelukkes. Arrangøren har ret til at gennemgå deltagerens bil
og det er deltagerens ansvar at bilen er i orden ift. fx bremser, dæk, styretøj, sikkerhedsseler, alle lygter og
spejler, oliespild etc. Det er helt op til arrangøren at vurdere om en bil skal udelukkes
b. Bilen skal være monteret med trækkrog for og bag – alternativt skal trækkrog forefindes i bilen under kørsel.
Arrangøren yder ikke erstatning for skader på biler som følge af bortslæbning
c. Biler der støjer mere end 95dB ved forbikørsel kan udelukkes
d. Ved udelukkelse tilbagebetales der ikke deltagergebyr
e. Ikke-indregistrerede biler skal på FDM Jyllandsringen og Padborg Park være typegodkendt i et EU-land og
bilerne må ikke have vognbog (bilen må ikke have kørt racerløb)
4. Ansvar og forsikring:
a. Enhver deltagelse sker for egen regning og på eget ansvar
b. Arrangementer afvikles som køreteknisk kursus / øvelseskørsel på lukket bane med instruktion og kørelærer og
således er de fleste normale bilforsikringer dækkende
c. Det påhviler deltageren at tjekke sin police ift. dækning ved køreteknisk kursus på bane og den enkelte
deltager er selv ansvarlig for at afklare sine forsikringsforhold
d. Arrangøren samarbejder med TRYG Forsikring, Codan Forsikring og Moris Track Day Insurance
e. Hvis deltageren udviser grov uagtsomhed kan der tænkes situationer hvor forsikringen ikke dækker
f. Arrangøren, arrangørens instruktører og arrangørens flagposter kan på ingen måde gøres ansvarlig eller
erstatningspligtig for skader på deltagere og gæster
g. Arrangøren, arrangørens instruktører, og arrangørens flagposter kan på ingen måde gøres ansvarlig eller
erstatningspligtig for skader på deltagernes biler eller for skader deltagerne påfører andre personer, biler og
baneanlæg
h. Arrangøren kompenserer ikke deltagerne for reduceret køretid som følge af pauser pga. støj, uheld,
bortslæbning af biler, udbedring af skader på baneanlæg, dårligt vejr etc.

