Algemene instructie voor RACEKIDS-ouders tijdens training of race





Trek een geel hesje aan, dan weten we dat je in de pits of op de baan een rol hebt
Start de motor van je kind ongeveer 1 minuut voor aanvang van de sessie zodat jij als
BaCo tijd hebt om langs de baan je BaCo positie in te nemen (zie de baan lay-out)
Zorg dat je weet waar de EHBO zich bevindt, zodat je snel hulp kunt inschakelen
Ken de vlagcodes

RACEKIDS-BaCo instructie >>> Het Circuit veilig stellen !!!!!!!!!




Het voelt tegennatuurlijk, maar als er een kind in jouw baanvak valt, kijk altijd eerst
of er andere rijders aankomen. Geef die eerst aanwijzingen zodat ze de motor en
rijder kunnen ontwijken. Is er een ‘opraper’, laat die dan naar de rijder toegaan.
Stel eerst de motor veilig, verwijder die van de baan, dan de rijder.
Als het kind bij bewustzijn is en kan lopen, met hulp naar een veilige positie brengen

BaCo’s zijn een TEAM!



Je werkt met je BaCo collega’s samen. Als er in jouw vak een coureur valt is, dient in
het baanvak ervoor met GEEL gezwaaid te worden. Dat alarmeert de rijders.
Op deze manier kan veilig gewerkt worden bij de plek van het ongeval.

BaCo’s zijn er nooit genoeg




Je begrijpt uit het voorgaande, dat als er een kind valt er extra handen nodig zijn.
Er zijn veel plekken geschikt om je op te stellen als BaCo of raper. 2à 3 personen op
één post is optimaal 
Bij de “profraces” staan er rapers, vlaggers, EHBO'ers en een postleiders per post

RACEKIDS Vlagcodes
GROENE VLAG
Baan is vrij. Deze vlag wordt gebruikt na een incident met GELE VLAG op het
circuit om aan te geven dat alles weer normaal is. Ook voor Start opwarmronde
bij gebruik door starter.
GELE VLAG
Gevaar op of vlak naast de baan. Matig je snelheid! Verboden om in te halen!
Pas als de groene vlag wordt getoond mag je weer gewoon verder racen.
RODE VLAG
Race of training is gestaakt, ivm een incident. Rij in rustig tempo naar pits, of een
plek waar je wordt tegen gehouden. Hard rijden niet toegestaan, laat staan racen.
ZWART WIT GEBLOKT
Finish race of einde training. Vervolg de baan tot je bij de pitsingang komt. Stevig
doorrijden mag nog best,

