Richtlijnen voor de verkeersregelaars

De verkeersregelaars worden onderverdeeld in: 16 Frontrijders en 20 Flankrijders.
Zij worden evenredig verdeeld tussen de locatie Arnhem en Ede.
6 van deze verkeersregelaars hebben audio contact met de commandowagen, ook deze
worden weer evenredig opgedeeld tussen de beide locaties.
De 6 audiorijders zullen niet deelnemen aan het stilzetten van het verkeer of het
overnemen van de locaties. De taak van de audiorijders is het doorspelen van informatie
betreffende calamiteiten of het uiteenvallen van de stoet. We werken nog aan de
herkenbaarheid van deze audiorijders.
De frontrijders hebben als taak voordat de commandowagen passeert, het verkeer stil te
zetten, zij nemen hier eigenlijk de vroegere taak van de politie over.
De frontrijders zijn te herkennen aan de oranje bol op hun helm.
Als frontrijder ben je verplicht om eerst je motor te parkeren voordat je het verkeer gaat
regelen, er kan natuurlijk altijd een noodsituatie ontstaan waardoor je hier van moet
afwijken, maar dit moet je echt tot het minimum beperken.
Sta je aan de rechterkant van de weg dan is het mogelijk dat je door de flankrijder over het
hoofd word gezien, dit kun je voorkomen door al vroegtijdig duidelijk je hand op te steken,
de flankrijder heeft daardoor meer tijd om door de stoet heen te steken, en jou taak over
te nemen.
De flankrijders nemen steeds de plaats in van de door de frontrijders stil gezette locatie,
en blijven deze bemannen tot het einde van de stoet, zorg er wel voor dat je voor de
slotrijder/bezemwagen weer vertrekt. (Deze werkwijze hanteren we al jaren)
Voor zowel de frontrijders als de flankrijders geldt dat wij elkaar niet gaan passeren, en
ben er als flankrijder van bewust dat er ten alle tijden tegemoet komend verkeer kan
komen, let hier vooral op wanneer er een bocht in de route zit die niet overzichtelijk is.
We gaan er vanuit dat een ieder zich strikt aan deze richtlijnen houdt, dan gaan wij er als
bestuur vanuit dat wij het gemis van de politie hiermee kunnen opvangen.
Tot slot wensen wij jullie allen een fijne en veilige Jumbo Run toe.
Het bestuur Stichting Jumbo Run Nederland

