
KNWU NK PUMPTRACK 2021 
EIGEN RISICO FORMULIER/ VEILIGHEIDSPROTOCOL 

Als deelnemer aan het NK PumpTrack, ben ik bewust van het feit dat het racen op een pump track 
een zeker risico met zich meebrengt.   
Ik erken de gevaren, en ben me terdege bewust, van het feit dat de kans aanwezig is dat ik mezelf 
verwond.  
Met het doel om deze risico's te minimaliseren, verwijst de organisatie naar onderstaand 
veiligheidsprotocol. 

Veiligheid deelnemer: 
- Voor aanvang van het evenement wordt het parcours gecontroleerd door de Boost 

PumpTracks staff. 
Minimale vereisten aan de fiets: 

- Fietsen dienen in een goede staat te verkeren. 
- E-bikes of andere automatische aandrijvingen zijn niet geoorloofd. 
- Geen uitstekende delen aan de fiets, die jou of andere rijders kunnen verwonden. 

Minimale vereiste beschermende kleding: 
- Helm: open face verplicht, full face sterk aanbevolen. 
- Schoenen: Dichte schoenen verplicht, geen slippers. 
- T-shirt en korte broek minimaal vereist, lange mouwen en lange broek aan bevolen. 
- Handschoenen, knie en elleboog beschermers worden sterk aanbevolen. 

Fysieke en mentale toestand: 
- Deelnemers zijn verplicht om de Boost PumpTracks staf op de hoogte te stellen van fysieke 

of mentale problemen die invloed kunnen hebben de veiligheid van het rijden op de 
pumptrack. 

- Deelnemers mogen tijdens het evenement geen alcohol, drugs of andere medicamenten 
nemen wat het rijden op de pumptrack kan beïnvloeden. 

Aanwijzingen van de Boost PumpTracks staff: 
- Door het ondertekenen van het formulier, geeft de deelnemer aan dat hij/zij capabel is om 

goed om te gaan met haar of zijn fiets of step. 
- Het is niet toegestaan om de pumptrack in een andere richting af te leggen dan 

aangegeven. 
- Boost PumpTracks is op geen enkele manier aansprakelijk als een deelnemer op eigen 

initiatief, zonder aanwijzing van de Boost PumpTracks staff zich zelf of een andere 
deelnemer blesseert. 

Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het materiaal, de fysieke of mentale toestand 
van een deelnemer, of wanneer een deelnemer weigert de instructies van de Boost PumpTracks 
staff op te volgen. Heeft Boost PumpTracks het recht om de deelname van deze deelnemer aan 
het evenement te weigeren,  

Bij het ondertekenen van dit formulier geeft ik aan dat: 
- Ik verklaar en expliciet aanvaard om deel te nemen aan het evenement op volledig eigen risico 

en gevaar. Boost PumpTracks aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige 
schade die ik en / of een derde partij lijdt tijdens het evenement. 

- Ik verklaar op de hoogte te zijn van de risico's van deelname aan het evenement. 
- Ik verklaar het beveiligingsprotocol te hebben gelezen en hiermee instem. 

Voor- en achternaam: 
…………………………………………………………………………………………… 

Emailadres:
…………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................  ………………………………………………  
Datum             Handtekening (voogd bij 18 jr en jonger) 
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Wedstrijd categorie - bike: 
 Categorie 1: Kids meisjes: u -9 jaar 
 Categorie 2: Kids jongens: u -9 jaar 
 Categorie 3: Jeugd meisjes: u -13 jaar 
 Categorie 4: Jeugd jongens: u -13 jaar 
 Categorie 5: Jeugd meisjes: u -16 jaar 
 Categorie 6: Jeugd jongens: u -16 jaar 
 Categorie 7: Masters vrouwen: 30+ jaar 
 Categorie 8: Masters mannen: 30+ jaar 
 Categorie 9: Pro vrouwen: 16+ jaar 
 Categorie 10: Pro mannen: 16+ jaar 

* Wanneer er minder dan 4 rijders van een categorie zijn, word jongens en meisjes van 
deze categorie samen gevoegd, indien er dan nog geen 4 rijders zijn wordt deze 
categorie toegevoegd aan de categorie er boven. 

* Maximaal 32 deelnemers per klasse 

Voor- en achternaam: 
…………………………………………………………………………………………… 

Emailadres:
…………………………………………………………………………………………………………
… 

..................................................  ………………………………………………  
Datum Handtekening (voogd bij 18 jr en jonger)
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