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PRAKTISCHE INFORMATIE QUAD 

 
 
Er zijn minimaal 15 registranten nodig om de trackday te laten plaatsvinden. 
 
NIVEAUS :  
De rijders worden in 1 groep verzameld (max. 25 rijders). 
 
RUNS :  
Iedere groep rijdt 6 runs van 15 minuten. 
 
TRACÉ :  
Het gebruikte tracé is dit van de deelnemers tijdens de Superbiker 2014 (1428 m 
waarvan 66% asfalt en 34% off-road). 
 
LEEFTIJD :  
Vanaf 18 jaar. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders 
vereist. 
 
UITRUSTING :   
lederen kleding (overall  of combinatie) verplicht. 
 
BANDEN :  
Superquader banden ( geen spijkerbanden). 
 
GELUIDSBEHEERSING :  
De geluidslimiet is vastgesteld op 101dB dynamisch bereik. Op basis van de ervaring 
van voorgaande jaren worden nu alleen nog “enduro”-uitlaatpijpen en/of pijpen met 
een dubbele uitlaat, voorzien van een dB-killer, toegestaan. 
 
MEDISCHE ASSISTENTIE :  
De medische assistentie bestaat uit een arts en een verpleger. Er is de beschikking 
over en een ambulance. Het medisch centrum bevindt zich op de begane grond van 
het torengebouw. 
 
CAFETERIA :  
De cafeteria op de 2de verdieping van de toren is de hele dag open en biedt 
middagmalen en/of sandwiches. 
 
FOTODIENST :  
Er is de hele dag een fotograaf aanwezig. Er is de mogelijkheid om foto’s aan te kopen. 
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WEERSOMSTANDIGHEDEN : 
Op de website en op de Facebook pagina Circuit Jules Tacheny worden de data 
bevestigd of – wegens slechte weersomstandigheden – geannuleerd. De RUMESM 
behoudt zich het recht voor om data te annuleren. 
 
In de mate van het mogelijke zullen andere data voorgesteld worden aan de 
deelnemers en het bedrag van de inschrijving zal dan voor deze nieuwe datum gelden. 
 
BELANGRIJKSTE VOORWAARDE :  
Minimum 15 quads, inschrijven tenminste twee dagen voor het evenement. 
 
REGLEMENT :  
De rijder die zich voor de Trackdays Supermoto inschrijft, erkent kennis te hebben 
genomen van dit reglement en zal zich aan deze regels houden. 
 
VERHUUR UITRUSTING: 
U heeft de mogelijkheid om complete uitrusting te huren: wetsuit, racepak, helm, 
handschoenen, crossbril. Prijs: 50€/persoon/dag. 

 
 


