
Informatie rennerskwartier 

Autocross Vellern 2021 
1. Deelnemers en toeschouwers die gevaccineerd, genezen of negatief getest zijn (maximaal 

48 uur) worden toegelaten tot het terrein. De bewijsplicht ligt bij de deelnemers en 

toeschouwers zelf en wordt bij de kassa gecontroleerd. Iedere persoon vanaf 6 jaar moet 

dit kunnen aantonen. 

2. Er kan enkel online ingeschreven worden, ook voor rijdens met een daglicentie.  

Inschrijven kan via de volgende website: www.drcv.de .  
3. Deelnemers die een DRCV-wagenpas bezitten hebben voorrang op de rijders met een 

daglicentie.  

Het aantal startende auto’s is beperkt, er mogen maximaal 200 auto’s starten.  

4. Per rijder mogen maximaal 10 personen mee het terrein op. Deze worden aangemeld bij de 

online inschrijving op www.drcv.de. Kinderen vanaf 6 jaar tellen ook mee als begeleider. 

5. Het rennerskwartier kan op de volgende tijden betreden worden:   
Vrijdag van 16:00 tot 23:00 uur 

Zaterdag van 07:00 tot 09:30 uur  

Vertrek op zaterdag enkel mogelijk na de wedstrijden.  

Zondag van 07:00 tot 08:00 uur  

 Vertrek op zondag vanaf 15:00 uur 

Graag bij de kassa alle benodigde documenten tonen.  

De toegangsregistratie wordt gedaan via de  LUCA-App 

6. Zowel binnen als buiten moet er onderling 1,5 meter afstand gehouden worden. Indien dit 

niet mogelijk is, is het dragen van een mondkapje verplicht.  

7. Het rennerskwartier is gescheiden van de baan en enkel toegankelijk voor de 

geregistreerde personen bij een rijder. Er wordt gecontroleerd via bandjes om het 

rennerskwartier te bereiken.   
8. Overnachten in het gedeelte voor publiek, of de parkeerplaats is verboden.  
9. Alle bezoekers aan het rennerskwartier moeten bij de ingang een zelfbeoordelingsformulier 

inleveren. Om lange rijen bij de kassa te verkomen vragen wij u deze vooraf in te vullen en 

mee te nemen. Met dit formulier wordt iedereen geregistreerd, zonder ingevuld formulier 

krijgt u geen toegang tot het terrein. Daarnaast moet aanmelding in de LUCA-App getoont 

worden bij de kassa.    
10. Publiek mag het rennerskwartier niet betreden. 
11. Om samenkomsten te voorkomen, zal er geen prikbord aanwezig zijn. Alle berichtgeving 

wordt geplaatst op www.drcv.de .  

12. Mondkapjes dient een ieder zelf mee te nemen, denk ook aan het regelmatig vernieuwen. 

Handen wassen en desinfecteren. Stoffen mondkapjes en mondkapjes met een ventiel zijn 

in Duitsland niet toegestaan.  

Deze Corona regels zijn een aanvullign op de overige huisregels op het terrein. Er wordt dringend 

verzocht de regels in acht te nemen.   

Wanneer de regels niet nageleefd worden kan de vereniging of wedstrijdleiding u van het terrein 

sturen.  

Van iedereen wordt eigen verantwoordelijkheid verwacht voor de inachtneming van de regels! 

!!! ALLEEN SAMEN KUNNEN WE DIT AUTOCROSS WEEKEND IN VELLERN ORGANISEREN!!! 
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