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INFOS GENERALES DIRT TRACK  
 
 
RUNS : 
Elke run bestaat uit maximaal 5 piloten. Mogelijkheid tot vrij rijden of coaching met een 
professionele coach. 
 
TRACK :  
Nieuwe Dirt Track piste van 230 meter. 
 
LEEFTIJD : 
Vanaf 6 jaar oud. Voor minderjarigen is toestemming van de ouders vereist. 
 
UITRUSTING : 
lederen of off-road pak met verplichte bescherming, handschoenen, laarzen en helm. 
 
ERVARING : 
Iedere deelnemer dient reeds het rijden met een motor met versnellingen te 
beheersen. 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES : 
De bevestiging of annulering van elke datum om meteorologische redenen is 
beschikbaar op deze site en op de Facebook Circuit Jules Tacheny. 
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden die het onmogelijk zouden 
maken om Dirt Track-dagen te organiseren, behoudt RUMESM zich het recht voor 
om een datum te annuleren. 
Indien mogelijk wordt een andere datum aangeboden aan de deelnemers en wordt 
het bedrag van de betaalde registratie bevestigd voor de nieuwe datum. 
 
REGLEMENT : 
Le pilote qui s’inscrit aux Trackdays Dirt Track reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement et s’y soumettre. 
 
BRIEFING :  
Er wordt een verplichte briefing gegeven voordat de deelnemers de baan betreden. 
Als een van de regels tijdens de sessie wordt overtreden, behoudt RUMESM zich het 
recht voor om de deelnemer (s) uit te sluiten. 

 
LOCATION EQUIPEMENT : 
Vous avez la possibilité de louer un équipement complet : combinaison, bottes, casque, 
gants, lunettes. Prix : 50€/personne/journée. 
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ANNULATION :  
En cas d’annulation de votre part ou de la part de l’organisateur, aucun remboursement 
ne sera effectué. 
Les personnes qui auront déjà payé recevront un bon à valoir valable pour tous types 
de trackdays organisés par le Circuit Jules Tacheny (excepté les coachings donnés 
par la FioStarSchool). 


