CLUBREGLEMENT
Dit zijn regels waar rijders en ouders/verzorgers zich aan dienen te
houden. We proberen het voor iedereen leuk en sportief te maken

1) Naast een veilige fiets, die aan de BMX voorwaarden voldoet, is de volgende kledij en bescherming
verplicht tijdens het rijden op het parcours: lange stevige (Spijker)broek en
shirt met lange mouwen, bovendien handschoenen en Integraal Helm (BMX-kleding wordt
aanbevolen).
2) Er wordt op tijd begonnen en gestopt met de training. Trainingstijden respecteren! Mochten er
redenen zijn waarom de sporter regelmatig later komt, dan horen we dat graag.
3) De ruimtes die voorzien zijn voor opslag materiaal is geen speelplaats voor kinderen. Ouders
houden hier zelf toezicht op .
4) Zonder toestemming geen pauze. Dus iedereen blijft op de baan. Neem een bidon mee als je denkt
dorst te krijgen. Moet je naar het toilet dan eerst de trainer waarschuwen.
Gebruik hiervoor bij voor keur de pauze en kom direct terug naar de baan.
5) De ouders/verzorgers dienen van de startbult af te blijven, dit i.v.m. de veiligheid en het overzicht, In
principe alleen vrijwilligers die helpen bij het organiseren van de trainingen/ wedstrijden binnen het
parcours, ouders kunnen zich begeven naar een van de verhoogde bermen langs het parcours.
6) Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het gesloten rennerspark
7) Er mag niet tegen de richting gereden worden of gestopt worden op de baan tenzij de trainer dit
uitdrukkelijk aangeeft.
8) Er mag niet gespeeld worden in de omgeving van de greppel en/of opvangbassin. Dit om
ongelukken te voorkomen.
9) Gezien de trainingen niet geheel zonder gevaar zijn, gaan we er van uit dat er bij de kleinere rijders
minimaal 1 ouder/begeleider per rijder aanwezig is tijdens de training in verband met valpartijen.
10) De groepsindeling wordt door de trainer bepaald, hierover is tijdens de training geen discussie
mogelijk, uiteraard kunt u na afloop van de training de trainer hierover
aanspreken.
11) Mocht je een blessure hebben of diezelfde dag reeds intensief gesport hebben op school of zo,
laat dit de trainer tijdig weten, zodat hij hier eventueel rekening mee kan
houden.
12) We zullen allemaal respect voor elkaar moeten hebben. Brutaliteit en ongehoorzaamheid van de
rijders komt de training niet ten goede. Indien de trainer/begeleiding merkt
dat er gepest wordt of iets dergelijks, zullen de kinderen en ouders hier op aangesproken worden.
13) Bij een valpartij, dienen de andere rijders hier rekening mee te houden of zelfs te stoppen met
fietsen om verdere ongelukken te voorkomen.
14) Foto en video opnames tijdens training van eigen kinderen toegestaan, beelden van andere
kinderen en/of vrijwilligers alleen na toestemming verantwoordelijke parcours. Dit
geldt ook voor publicatie
15) Buiten trainingsuren is het betreden van de piste niet toegestaan

16) De piloten worden in groepen gedeeld, je blijft steeds in dezelfde groep en dit tot de trainer je
verplaatst.
17) Voor en na de training kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen van gelijk
welke aard.
18) Bij het regelmatig niet nakomen van de gemaakte afspraken kunnen sancties ondernomen
worden.
19) Indien men de club wenst te verlaten, kan dit enkel op het einde van het seizoen of na overleg met
het bestuur.
20) Het bestuur van de club is bevoegd om ten aanzien van een piloot (m/v) maatregelen te treffen bij
niet naleving van het reglement.
21)De piloot (m/v) draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn / haar persoonlijke bagage op
trainingen en op wedstrijden.
22)Bij elke negatieve uitlating t.o.v. Bestuursleden en of de club zelf heeft het clubbestuur het recht
om gepaste maatregelen en /of sancties te treffen t.o.v. de piloot (m/v) in
kwestie.
23)Kinderen die niet trainen of broertjes en zusjes van leden mogen zich niet op het parcours
begeven, alleen op de bult langs de startberg en de inrit langs het parcours.
24)De omkleedruimte in de keet hoort proper achter gelaten te worden, afval hoort in de vuilbakken.
25)Ieder lid dat zich op het parcours bevindt, hoort in het bezit te zijn van een verzekering.
26)indien er helmen of welk materiaal ook gleend wordt van de club, wordt dit na de training terug in
de gele keet gelegd door de rijder zelf ( niet meer zomaar op de grond of kantine)
27)Honden zijn NIET toegelaten op de piste
28)sigarettenpeukjes niet op de grond aub , maar in zandbakje buiten aan de kantine
29)Wie eigen drank meeneemt , neemt ook zijn afval mee naar huis
30)Bij een valpartij wordt er niet door ouders of begeleiders naar de gevallen renner toegelopen !!!
trainer of hulptrainer zal eerste zorgen toedienen en indien nodig worden ouders erbij geroepen, dit
om veiligheid van andere te garanderen !!
31) voor competitie rijders wordt bij niet naleven van verplichte aantal deelnames wedstrijden of
transfer buiten periode de som van gekregen materiaal of kledij terug betaalt aan de club
32)voor competitie rijders is er ook deelname VERPLICHT aan PK, BK en VK

Ondergetekende ………………………………………………………………
(Als vertegenwoordiger van )…………………………………………………
Verklaart het reglement ontvangen te hebben en zal toezien en instaan op de naleving ervan.
Datum………………
Handtekenen met vooraf gegaan door “gelezen en goedgekeurd”
Rijder …………………(wettelijke vertegenwoordiger)…………………….

