2019 Reglementen Scootmobiel en Gazonmaaier
Boerenrockfestival

HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE
DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET
RENNERS KWARTIER.

Bij gebruik van een Aggregaat is een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6kg
verplicht.
Voor alle klassen is het bedekken van armen en benen verplicht.
•
•
•
•

Minimaal 16 jaar!
OP HET RENNERSKWARTIER IS GEBRUIK VAN EEN MILIEUKLEED VERPLICHT.
Brandstoffen uit de zon in een lekbak bewaren.
Bij inschrijving en betaling van deelname, geeft de deelnemer zich akkoord te hebben
ontvangen het geldige reglement en deze voor deelname in acht te nemen.
Voor alle deelnemers is de volgende uitrusting verplicht:

•
•
•
•
•
•

Goedgekeurde helm voor motorgebruik met E-keurmerk (dus geen bouwhelmen of
legerhelmen enz.)
Oogbedekking dmv een stofbril of vizier.
Handschoenen
Crosslaarzen of stevige hoge schoenen het liefst met stalen neuzen
overall waarbij de armen en benen bedekt te worden. (De voorkeur gaat uit naar een
brandvertragende overall met minimaal een EN531 /533 keurmerk)
tevens adviseren wij u een body en nekprotector te gebruiken.
Voertuigeisen:

•

Het voertuig moet in goede conditie zijn en geen gevaar betekenen voor de toeschouwers,
andere deelnemers en/of de deelnemers zelf.

•

Je voertuig zal moeten voldoen aan de geluidsnorm , gemeten volgens de KNMV methode en
waarden (dus een goedwerkende uitlaat max 100db).

•

Cilinderinhoud maximaal 1200cc.

•

Het voertuig dient te beschikken over een deugdelijke remsysteem.

•

De accu en brandstoftank dienen deugdelijk bevestigd te zijn.

•

Tevens dienen de accupolen afgeschermd te zijn .

•

Eventuele glazen delen verwijderen.

•

Gevaarlijke delen die uitsteken aan het voertuig en/of (onder)delen die kunnen losraken van het
voertuig zijn verboden.

•

Hete delen dienen te zijn afgeschermd. ( uitlaat, radiateur, koelleidingen enz )

•

Maximaal één persoon per voertuig

•

Goed leesbaar deugdelijk aangebracht startnummer aan voorzijde en aan beide zijkanten (geen
kartonnen bordjes!)

•
•
•

De brandstoftank mag een maximale inhoud hebben van 5 liter.
Bandenkeuze is vrij
Keuringstijden
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur.
Vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur.
zaterdag 08.00 uur tot 10.00 uur.

•

Buiten deze tijden om is (her)keuren niet mogelijk.

Bij het uitbrengen van dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen.
De met rood gemarkeerde punten zijn wijzigingen in het 2019 reglement.
Voor vragen met betrekking tot het reglement kunt u een email sturen naar
douwe@boerenrockfestival.nl. Deze mail zal door de TK beoordeeld en beantwoord worden.
De technische keuring treed enkel op als controlerend persoon en aanvaard geen enkele
aansprakelijk ten gevolge van nalatigheid en/of letsel.

