Reglement 4x4 Beach
Welkom op de 4x4 Beach in Katwijk aan Zee. Om dit evenement in goede orde te laten
verlopen dient u de volgende regels in acht te nemen.
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Deelname door quads, cross motoren en side by side etc zijn niet toegestaan.
U voertuig moet APK waardig zijn.
Deelname rupsvoertuigen alleen na aanvraag vooraf.
De aan- en afvoer routes dienen vrij te blijven in verband met calamiteiten. Parkeren is
dus alleen toegestaan op de aangewezen parkeerplaatsen.
Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
Rij stapvoets (5 km/u).
Draag altijd uw gordels.
Laat inzittenden plaatsnemen op de daarvoor bestemde zitplaatsen. Niet los achterin de
laadruimte of laadbak.
Blijf ten allen tijden binnen het 4x4 parcours. Het gebruik van de 6 m brede strook
tussen de zandwallen langs de 4x4 baan is niet toegestaan voor de deelnemers.
Paaltjes die omver gereden zijn moeten overeind gezet worden en wanneer nodig afzetlint
aan elkaar knopen.
Geen onnodig geluid maken alleen claxonneren in geval van dreigend gevaar.
Hard rijden en gevaarlijke capriolen zijn niet toegestaan.
Wees er zeker van of en waar de sleepogen op het voertuig zitten. Monteer ze indien
nodig.
Bij eventueel lieren, bedek de lierkabel met een sleeplint of iets dergelijks om een terug
zwiepende kabel te voorkomen.
Loslopende honden zijn niet toegestaan op het parcours.
Laat geen rommel achter.
Indien de reglementen niet worden nageleefd behoud de organisatie zich het recht om een
ieder de toegang tot het evenement of verdere deelname te ontzeggen.
De organisatie behoud zich het recht om ten alle tijden het evenement stop te zetten i.v.m.
onvoorziene omstandigheden. Deelnemers hebben dan geen recht op restitutie.

Deelnemers aan de 4x4 Beach dienen bij inschrijving de volgende geldige papieren laten zien:


Rijbewijs van de betrokken bestuurders



Kenteken bewijs



Groene kaart / terrein verzekering.

Wat mag er eigenlijk wel tijdens de 4x4 Beach?
Heel veel plezier hebben op ons parcours 😊

