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Banesikkerhedsreglement version 1.0
Offroad biltrial
Anvendelse
BSR 1.1
Dette reglement skal anvendes ved afholdelse af Offroad biltrial under Dansk
Offroad Sport.
Offroad Biltrial kan afholdes som 4 underløbsformer
- Offroad biltral Challenge,
- Offroad biltrial Trophy
- Offroad biltrial Trial
- Offroad biltrial Baja
De enkelte underløbsformer er beskrevet med eget reglementer.
BSR 1.2

Dette reglement er under bekendtgørelsen for banesport og kan kun anvendes ved provisoriske baner under Dansk Offroad Sport offroad biltrial.

BSR 1.3

Dette reglement anvendes hvor der deltager uindregistrerede biler alene eller
sammen med indregistrerede biler. De Offroad biltrial løb hvor der kun deltager indregistrerede biler kan afholdes under cirkuleret for rallysport på traditionel vis

BSR 1.4

Offroad biltrial må ikke afholdes med publikum, og der må ikke annonceres
for publikum.

Opbygning baner
BSR 2.1
Hvor der er et område med flere baner, eks. En grusgrav, skal indkørsel fra
offentligvej afspærres under afvikling af løb, og bevogtes i nødvendigt omfang.
BSR 2.2

De enkelte baner skal afmærkes med minebånd, kegler eller en naturlig afskærmning i terrænet, således det er tydeligt hvor banen starter, og hvor der
køres.

BSR 2.3

Hver bane skal mærkes tydeligt med start og mål skilt.

BRS 2.4

Hver bane skal optegnes af banebygger og godkende af løbsledelse .

1

Dansk Offroad Sport
Banesikkerhedsreglement Offroad biltrial

12.oktober 2016
Version 1.0

Banebemanding
BSR 3.1
Ved hver bane skal der være en eller flere officials der svarer til at de væsentligste dele af banen er overvåget. Officials skal ligeledes instrueres i banens udformning og afskærmning. Under løbet er det officialens opgave at
det kun er adgang på banen for dem der har tilladelse.
BSR 3.2

Til hvert løb skal der udnævnes en sikkerhedschef, der har ansvar for at afspærring er forsvarlig udført og officials har fået den fornødne information om
løb og bane.

Baneadgang
BSR 4.1
Det er kun tilladt for følgende at befinde sig inden for afmærkningen på en
bane
- Løbsdeltagerer iført styrthjelm
- Presse iført sikkerhedsvest med presse
- Bane official iført sikkerhedsvest
- Løbsledelse iført sikkerhedsvest
- Banetilsyn iført sikkerhedsvest
Alle andre har ingen adgang på banen og der er løbsarrangør/løbsledelse eller officialen på den enkelte bane der skal bortvise folk der ikke har adgang til
banen.
Bane sikkerhedsudrustning
BSR 5.1
Hver bane skal have minimum en 10 kg brandslukker og en førstehjælpskasse, som placeres med start af banen.
BSR 5.1

Hver bane skal have en telefonliste med kontakt til løbsansvarlige

BSR 5.2

Hver bane skal have en skralde sæk for opsamling af eventuelle forureninger

Banetilladelse
BSR 6.1
Når banen er etableret skal banen synes og godkendes af løbsleder og eller
løbsarrangør. Eventuelle bemærkninger skal rettes og godkendes igen inden
løbsstart.
BSR 6.2

Det er løbsarrangør der har ansvaret for at banen er opført i henhold til overstående reglement og der er indhentet tilladelse.
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