Om veilig en met plezier in een groep te kunnen rijden zijn er afspraken noodzakelijk.
De volgende afspraken gelden als we met MTC
C Greyhounds in groepsformatie rijden.
Een ieder die met deze groep wil rijden sluit zich hier bij aan of rijdt individueel de aangeboden route.
Algemene
lgemene richtlijnen voor het rijden in groepen rijden luiden als volgt
volgt:
Zorg dat je bij de aanvang van de rit een volle benzinetank hebt.
Iedere rijder in de groep is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en brengt overige weggebruikers niet in gevaar
Geen alcohol
Bij snelheid verminderen – eerst twee keer je rem (voet) indrukken zodat remlicht gaat oplichten
Groep heeft een maximale grote van 12 motoren.
• Voorste en achterste rijders rijden met een groen hesje
• Tussenrijders rijden in een grijs hesje
• Voorste en achterste rijders rijden ‘in dienst van’ de groep
• Houd afstand en probeer als de breedte van de weg dat toelaat baksteensgewijs te rijden
• Geef verkeer dat in- en uit- wil voegen de ruimte om dat redelijkerwijs te doen
• Haal geen motoren van de eigen groep in tijdens een rit, verlaat je positie nooit
Bij meer motoren dan 12 worden de groepen gesplitst.
• Groepen (van max. 12 motoren) rijden met een onderlinge
nderlinge afstand van 300 – 500 meter.

Motorrijders met navigatie rijden bij voorkeur op oneven posities
Motorrijders houden elkaar in de gaten door de spiegel;
• Motor 1 ziet motor 2 in zijn/haar de spiegel
• Motor 2 ziet de berijder van motor 1 in de spiegel van motor 1
• Motor 2 ziet motor 3 in zijn/haar spiegel
• Enz …

Koppels zijn;
• Motor 1 en Motor 2
• Motor 3 en Motor 4
• …
• Motor 11 en Motor 12
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Inhalen binnen - / buiten bebouwde kom

Motor 1 – knipperlicht
Motor 1 – haalt in
Motor 2 – knipperlicht
Motor 2 – haalt in

Motor 1 – knipperlicht
Motor 1 – gaat naar rechterbaan, rechtse positie om Motor 2 de
mogelijkheid te geven om snel in te voegen
Motor 2 – knipperlicht
Motor 2 – gaat naar rechterbaan, linkse positie

Motor 1 en Motor 2 gaan weer in positie rijden
Enz…
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Inhalen op snelweg

Motor 1 – knipperlicht
Motor 1 – haalt in en rijdt zover mogelijk links
Motor 2 – knipperlicht
Motor 2 – haalt in en rijdt tegen de as van de linkerbaan

Motor 1 – knipperlicht
Motor 2 – knipperlicht
Motor 2 – gaat naar de rechterbaan, rechter positie
Motor 1 – gaat naar de rechterbaan, linker positie

Parkeren
Voorrijder bepaalt de wijze van
parkeren

Handgebaren;
Door elkaar rijden is een voorbeeld
zoals het NIET moet!

Motoren keren

Obstakel ergens op weg

We gaan
stoppen

Groepsverband in tact te houden.
Het keren in volgorde uitvoeren, dus
eerst nummer 1, daarna nummer 2,
daarna ……………………….., en als
laatste nummer … .
Eenmaal gekeerd het groepsverband
weer opbouwen.
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