Nieuw-Vennep, 27 april 2018
Ringsteken Oude Tractoren

Reglementen:

Veiligheid gaat voor alles
Minimale leeftijd 16 jaar en in het bezit van rijbewijs T

Op een trekker rijden met rijbewijs B
Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor
besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T
automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen.



Een geldig legitimatie is verplicht.



Deelnemer aan het Ringsteken Oude Tractoren 2017 verklaart dat hij/zij zich bewust is van het
feit dat deelname hieraan zowel voor hem/haar als voor derden, inclusief bezoekers, publiek
enz. evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor
schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.



De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening.



De organisatie, Oranjevereniging “BEATRIX”, sponsors en medewerkers aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met dit evenement lijdt
of door zijn/haar toedoen of nalaten aan derden toebrengt.



De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de organisatie en/of hun medewerkers, noch de in de
door hen ontvangen brieven/stukken genoemde personen, aansprakelijk zal stellen of houden
voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder
begrepen.
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De deelnemer verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de tractor waarmee wordt
deelgenomen akkoord is met deelname van de tractor aan dit evenement en zich bewust is van
alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien.



Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf de tractor zal besturen en, indien niet hij,
alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaard als de zijne.



Onder deze vrijwaring vallen alle evenementgebeurtenissen tijdens dit evenement.



De deelnemer(ster) erkend, dat op deze vrijwaring uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing is.



De deelnemer(ster) verklaart dat voor het deelnemende voertuig een tractorverzekering/WA
dekking is afgesloten zoals verplicht is gesteld door de wetgeving. Een kopie van de
verzekering dient bij de aanmelding te worden bijgevoegd.



Iedere deelnemer:
 neemt de veiligheid in acht,
 blijft in de juiste volgorde rijden,
 dient de instructies van de organisatoren en verkeersbegeleiders op te volgen.



Tractoren met cabine worden niet toegestaan.



Een aangekoppelde aanhangwagen of iets van dien aard is tijdens het ringsteken niet toegestaan.



De bestuurder (ster) mag zelf niet steken, zo moeten ook alle tractoren voorzien zijn van een
degelijke/veilige zit- of staanplaats voor de steker (ster).



Er mag 1 persoon op een degelijke zitting plaats nemen ( bestuurders zitplaats en spatbord
zitplaats voor steker met rugleuning )



Kinderen tot 12 jaar moeten extra beschermd worden door het spannen van een band voor hun
middel aan de zitting



Per ronde wordt er 3 x ring gestoken, elke ronde een kleinere ring.



Stoppen of inhouden van de snelheid tijdens het steken van de ring wordt door de jury niet
goedgekeurd.



Prijsuitreiking na afloop.



De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien deelnemer zich niet houdt aan het
reglement, deze voor deelname uit te sluiten.
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