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We zijn te gast op het TT circuit van Assen we respecteren hierbij materiaal,
natuur en aanwezigen.
Wc’s en douches zijn om te gebruiken en niet om te misbruiken, samen kunnen
we ervoor zorgen dat het bruikbaar blijft. We zijn met veel deelnemers en het
aantal units is beperkt. Behandel wc’s en douches zoals je dat thuis ook zou
doen.
De paddock moeten we schoon houden! Het is onze leefomgeving. Netjes, we
zijn er niet om jullie troep op te ruimen, dat doe je zelf!
Paddock: er mag niet met motoren gereden worden op de paddock, tijdens
Racecamp is de paddock extra druk bezet i.v.m. veel kinderen. Motoren mogen
pas in de pits/ startzone gestart worden. Elk jaar is dit een onderwerp van
discussie, echter rijden op de paddock is niet toegestaan.
Pitstraat: we rijden stapvoets in de pitstraat. In de pitstraat en op het circuit geldt
een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de paddock en op het
talud naast het circuit. In de pitstraat is er ruimte voor werkzaamheden gebruik
hiervoor het klinker gedeelte, het asfalt gedeelte is de rij route hier mag niet
gestopt worden voor werkzaamheden
Circuit: tijdens Racecamp zullen er verschillende lay-out’s verreden worden, de
lay-out zal verschillen per dag en per klasse. Het is de verantwoordelijkheid van
de coureur om te weten welke lay-out / richting er wordt gereden.
Circuit: ouders en trainers van de rijders mogen niet op de baan, enkel in overleg
met een geel hesje.
Broertjes en zusjes zijn welkom om gebruik te maken van alle attributen! Er is
geen supervisie op de speel elementen, gebruik is op eigen risico. Graag verzoek
ik iedereen om hier met de kinderen over te praten, de meeste tranen vloeien
telkens op de luchtkussens…
Racecamp is geen geregistreerde wedstrijd, fairplay is ons belangrijkste element.
Plezier beleven aan onze sport
De doelstelling van Racecamp is “opleiding, training en plezier”

