TOURRIT REGELS
TEAM MOTORWENS
Noodsituatie tijdens de Tourrit
BEL : 0624165637
In een groep rijden betekend :

..
..

• Baksteensformatie rijden;

..

• Niet inhalen binnen de groep;

..

• Je voorganger ziet jou in zijn spiegel;
• In een bocht behoud je je plaats:
in de colonne ( je rijdt bijv. LINKS van
het midden, dus in een linker bocht
zoveel mogelijk LINKS houden ).

TANKEN !

Tourleider
Blauw Hesje

Arriveer op de plaats van
samenkomst met een volle tank!
Tank niet vol?
GA NU TANKEN!

....................................................................

Wegafzetter
Verkeerleider

Laatste Rijder
Blauw Hesje

LET OP !
Deelname aan Toerritten
zijn ten allertijden
! OP EIGEN RISICO !

Vertel de organisator dat
je bent gaan tanken als
je niet wilt dat je de rit mist!

MELDEN BIJ TOERLEIDER

ROOD !
De colonne stopt !

ORANJE !

.................
.........
.....
....
...
...
...
..
..
..
..

• Respecteer de verkeersregels;

WEGAFZETTINGEN !!!

De colonne stopt !

1. Toerleider geeft met armgebaren
noodzakelijke wegafzetting aan.

GROEN !

2. Toerleider rijdt op als kruising
volledig vrij is.
2e man controleert rechter weghelft!
3e man controleert linker weghelft!

De tourleider vertraagt
zoveel mogelijk en ... stopt bij rood.
Rijdt door bij groen.
Controleert of gehele colonne volgt.
Zo niet : op een veilige plaats
wachten en verzamelen.

3. Als alle volgers voorbij zijn sluiten de
wegafzetters VOOR de laatste man
(met jas) aan. Zij halen als het kan
de hele colonne in om zo weer voor
te komen.

ALLEEN DE WEGAFZETTERS
MOGEN IN HALEN MET ORANJE
KNIPPER VERLICHTING EN JAS!

VOOR DE ORGANISATOR :
•
•
•
•
•
•

Kies een vertrekpunt, tussenstop en eindpunt met voldoende parkeer- en opstelruimte.
Maak duidelijke afspraken met de horeca over de grootte van de groep.
Neem de bestellingen evt. voor vertrek op en bel dit door aan de horecaman.
Ken je route, weet waar er moet worden afgezet en geef dat duidelijk aan.
Spreek alle noodzakelijke wegafzettingen goed door met de laatste man.
Controleer voor wegrijden na een stop of iedereen staat opgesteld.

BIJ VERTREK :
•
•
•
•

Voor vertrek stelt iedere motorrijder zich op in de rij met een draaiende motor!
De tourleider controleert te voet of iedereen er is en of iedere motor loopt.
De tourleider vertrekt pas als iedereen rijklaar is.
De laatste man controleert of iedereen is vertrokken.

