Regler for deltagelse på MC-Køreteknik
Velkommen på Tradium Ring Djursland
På Tradium lægger vi vægt på, at vores kurser kan gennemføres i sikre og trygge rammer. Derfor har vi oplistet en
række krav til dig og din motorcykel, som skal efterleves i forbindelse med kurset, så alle får et godt og lærerigt kursus.
Krav til motorcyklen
Skal være indregistreret og overholde alle væsentlige synskrav. Det vil sige, at fejl på lygte er ok. Original lyddæmper
bør anvendes, men hvis det ikke er muligt, kan vi godt acceptere uoriginale udstødninger under forudsætning af, at de
ikke støjer mere end den originale. Det er fornuftigt at tage en snak med et MC-værksted. Overvej at få lavet et
maskintilsyn hos ham. Så er du sikker på ikke at blive udelukket, når du kommer på banen. Vi er nødt til at have
ekstremt fokus på støj, men det behøver jo ikke at blive kedeligere af den grund. Sker der skader på køretøjet i
forbindelse med kurset, afgør instruktøren, om den kan køre videre.
Krav til beklædning
Under kørsel på manøvrebane og køreteknisk anlæg skal du være iført
•
•
•
•
•

Hjelm
MC-tøj skal være C/E godkendt
Beskyttelse af rygsøjlen skal være C/E godkendt
MC-støvler
Handsker

Sikkerhed
Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at instruktørernes anvisninger mht. gennemførelse af øvelserne og hastigheder
følges. Overtrædelser kan medføre bortvisning fra kurset uden reduktion af kursuspris.
Tradium er ikke ansvarlig for skader på motorcykler/udstyr i forbindelse med kurset. Da kurset gennemføres på et
godkendt baneanlæg og undervisningen varetages af godkendte instruktører, er det sandsynligt, at en kaskoforsikring
vil dække eventuelle skader – men spørg dit forsikringsselskab.
Bemærk: Disse kurser har ikke noget at gøre med begrebet ”Track-day”.
Husk
Gyldigt kørekort.
Medbring kopi af registreringsattest – der kan ikke køres på prøveplader.
Gode råd
Mød til kurset med fuld tank. Tank evt. ved Tirstrup – 3 km før Tradium.
Kør meget pænt de sidste km til Centret. Uden støj og gerne lidt langsommere end færselsloven foreskriver. Dette
alene af hensyn til at opretholde et godt forhold til vores naboer.
Med venlig hilsen
MC-instruktørerne
Tradium – Ring Djursland

