Informatie & Huisregels
KNAF APP
Alle uitslagen/deelnemerslijsten/
bestraffingen vindt u op de KNAF APP, deze
kunt u downloaden via Appstore en
Playstore en wordt aangegeven met dit logo.

EIGEN RISICO
Voor alle deelnemers en bezoekers geldt
dat aanwezigheid op het terrein geheel
voor eigen risico is. De organisatie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor
geleden schade of enigerlei letsel
ontstaan aan de bezoeker en/of goederen
van de deelnemer/bezoeker. Hieronder
wordt ook verstaan diefstal en
vermissing.

AFVAL
Op het terrein zijn voldoende voorzieningen aanwezig om afval
in te deponeren. Tevens worden er vuilniszakken uitgedeeld en
deze zijn gratis af te halen bij de kassa. Ruim bij vertrek je eigen
plek op. Bij de uitgang van het rennerskwartier staat een grote
container, graag daar je afval in deponeren. Wanneer er grof
vuil op de plek achterblijft worden de opruimkosten op de
deelnemer verhaald.

DIVERSE ZAKEN
De maximale snelheid op het
rennerskwartier is 5 km/u (stapvoets).
Commerciële verkoop is zonder
schriftelijke toestemming van de
organisatie niet toegestaan.
Bij de entree ontvangt iedereen een
bandje, doe dit bandje ook om!
Drinkwater is alleen te koop bij de
horeca verkooppunten.
Afgewerkte olie, oliefilters e.d. graag in
de daarvoor bestemde bakken
deponeren, deze staan nabij de afval
container (ingang rennerskwartier).
Open vuur is verboden, barbecueën is
wel toegestaan.
Tijdens de prijsuitreiking/feestavond is
het niet toegestaan om eigen drank mee
te nemen naar het horecaplein.
Volg de aanwijzingen op van de officials,
zowel van de SONAK als van de
medewerkers van Auto Cross Club
Geffen

TOILETTEN
Houd de toiletten schoon, degene die na u
komt wilt er ook graag gebruik van maken. Er is
een speciaal vat waar u uw chemische toilet in
kan legen, deponeer dit niet op het terrein.

FOTO’S/ OPNAMES
Tijdens het evenement worden (foto) opnames
gemaakt. Deelnemers en bezoekers geven bij
binnenkomst stilzwijgend toestemming om deze
opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken
en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

GELUIDSINSTALLATIE/ AGGREGRAAT
Geluidsbronnen zoals radio’s na 22.00 uur als
achtergrond muziek gebruiken. Aggregaten/ muziek
moeten om 24.00 uur worden uitgezet, dit geldt op de
vrijdagavond tot zaterdagochtend 07.00 uur dit geldt
ook voor zaterdag op zondag. Met uitzondering van de
muziek van de organisatie bij de afterparty. Geen
overlast veroorzaken, er zijn mensen die graag van een
goede nachtrust genieten.

DRUGS
Drugs zijn niet toegestaan!! Bij constatering van
gebruik, in bezit hebben van, of verhandelen van
drugs, word je aangehouden en overgedragen
aan de politie.

Beste autocrossliefhebbers,
Namens het bestuur en leden van Auto Cross Club Geffen heten wij u van harte
welkom op de zesde wedstrijd voor het EUROL Nederlands Kampioenschap
Autocross 2022 op onze locatie in Rosmalen.
Dit jaar is voor ons een jubileumjaar. Het is alweer 45 jaar geleden dat Auto
Cross Club Geffen werd opgericht. Wij, het bestuur en onze leden, zijn blij met
deze mijlpaal. Met zo’n kleine 180 licentiehouders, best iets om trots op te zijn.

Bedankt!!
Een bijzondere dank aan Ad en Evert van Pinxteren voor het beschikbaar stellen
van het land en locatie.
Een grote dank aan onze vrijwilligers, loonbedrijven, brandweer, gemeente ‘sHertogenbosch, sponsoren en verder al diegene die zich voor deze NK inzetten
Wij wensen alle deelnemers, officials en natuurlijk het publiek een mooie,
spannende en sportieve wedstrijd toe.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Noodnummer
Organisatie
Organisatie
Huisartsenpost Jeroen Bosch
Politie
Taxi

112
06-51937527
06-14393807
088-8765050
0900-8844
073-6234848

ZIEKENHUIS
Dichtstbijzijnde ziekenhuis is het Jeroen Bosch Ziekenhuis
aan de Henri Dunantstraat 1 te ‘s-Hertogenbosch

BRANDGEVAAR
Iedere deelnemer moet op zijn plek in het
rennerskwartier (d.w.z. onder handbereik)
beschikken over een brandblusser met een
minimale inhoud van 4 kg en voorzien van een
geldig goedkeuringslabel.

