AANVRAAG en AANSTELLING
MOBIELE EN/OF VASTE SIGNAALGEVERS
kenmerknummer van de vergunning
datum van de wedstrijd
beginuur van de wedstrijd
einduur van de wedstrijd
naam van de organisator van de wedstrijd
straat, huisnummer en busnummer
postcode en gemeente
gsm tijdens de wedstrijd
De organisator verklaart onderstaande personen aan te stellen als vaste of mobiele signaalgever tijdens
bovengenoemde wedstrijd: (indien de tabel niet voldoende rijen heeft voor al uw signaalgevers, gelieve dan een 2de
aanvraag in te vullen)
naam en voornaam

geboortedatum

straat, huisnummer

postcode en gemeente

Voor echt verklaard,
Hoogstraten, (datum)…………………………….handtekening organisator……………….…………………

De burgemeester, Tinne Rombouts verleent de toestemming voor de aanstelling van de bovengenoemde
signaalgevers volgens onderstaande voorwaarden:
1. Van een signaalgever wordt verwacht
- dat hij minstens 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd of de passage van de deelnemers op zijn
aangewezen punt staat én er blijft tot het einde van de wedstrijd
- dat hij correct optreedt (hij mag bijvoorbeeld het verkeer niet nutteloos ophouden),
- dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik.
2. Bevoegdheid van de signaalgever:
Deze bevoegdheid begint bij het naderen van het voertuig met de gevarendriehoek A51, met onderbord
“WEDSTRIJD” tot de wagen met de groene vlag voorbij is. Deze bevoegdheid is volgens de wet vastgelegd. De
signaalgever is bevoegd om het verkeer tijdig en op hoffelijke wijze staande te houden. Hij weet de bedoelingen van
de andere weggebruikers goed in te schatten. Na passage van de groene vlag, dient hij onmiddellijk de weg vrij te
geven. Hier houdt zijn opdracht dan ook op én dient de signaalgever zich te houden aan de algemeen geldende
verkeersregels. De signaalgever heeft niet de bevoegdheid het verkeer te regelen.
3.Uitrusting van de signaalgever
Een goede signaalgever beschikt steeds over de nodige uitrusting voor hij de baan opgaat.
De basisuitrusting van een seingever bestaat uit:
-een reflecterend jasje,
-een armband met de nationale driekleur en het opschrift “signaalgever” (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de
linker bovenarm),
-een verkeersbord C3 (“spiegelei”),
-een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.
4.Verzekering
Als signaalgever moet je gedekt zijn voor je burgerlijke aansprakelijkheid door de organisator van de wedstrijd.
Hoogstraten,(datum)…………………………………………..
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algemeen directeur
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