ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

∆ιασκεδάστε , αλλά να θυµάστε ότι δεν πρόκειται για ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Πολλοί άνθρωποι που οδήγησαν εδώ αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα έχασαν τη ζωή
τους ή τραυµατίστηκαν σοβαρά.
Τι να κάνετε…

Τι να µην κάνετε…
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Να θυµάστε ότι πρόκειται για δηµόσιο
δρόµο. Πρέπει να είστε προετοιµασµένοι
στην έξοδο να βρείτε έναν εκπαιδευτή στη
µέση της πίστας να πηγαίνει µε 40χλµ/ώρα.
Φοράτε πάντα κράνος και σε αυτοκίνητο
και σε µοτοσικλέτα.
Να ελέγχετε συχνά τους καθρέφτες σας για
ταχύτερα κινούµενα οχήµατα. Αν σας έχει
προλάβει, είναι ταχύτερο από εσάς – κάντε
δεξιά µε ταυτόχρονη ένδειξη στο δεξί φλας
για να περάσει.
Κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας από τα
προπορευόµενα οχήµατα.
Κάντε τακτά διαλείµµατα. Το Ring είναι
20,8 χιλιόµετρα – µια στιγµιαία έλλειψη
αυτοσυγκέντρωσης µπορεί να αποβεί
µοιραία.
Ελέγξτε το όχηµά σας πριν µπείτε στο Ring.
Η απώλεια υγρών εγκυµονεί κινδύνους για
τους υπόλοιπους.
Να θυµάστε ότι δεν υπάρχει διάδροµος
διαφυγής ή αµµοπαγίδες στις περισσότερες
στροφές. Το Armco είναι σκληρό.
Προσέξτε στα σηµεία που έγινε ατύχηµα.
Περάστε αργά. Παρατηρείτε για κίτρινες
σηµαίες ή σινιάλο για να ελαττώστε
ταχύτητα, ακόµα και από θεατές.
Να θυµάστε ότι ισχύει ο Γερµανικός Κ.Ο.Κ.
η αστυνοµία ερευνά τα ατυχήµατα και αν
προκύψουν ευθύνες υπάρχει ποινική δίωξη.
Αποθηκεύστε στο κινητό σας το τηλέφωνο
έκτακτης ανάγκης: +49 2691 302215.
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Μην βιαστείτε να τρέξετε στους πρώτους σας
γύρους: υπάρχουν πολλές παραπλανητικές στροφές
και γλιστερό οδόστρωµα. Ένας καλός οδηγός
χρειάζεται 50-100 γύρους για να µάθει
ικανοποιητικά τις στροφές.
Μην περιµένετε ιδιαίτερη πρόσφυση στο βρεγµένο:
δεν έχει καµία σχέση µε µια σύγχρονη πίστα.
Μην εξερευνήστε τα όρια του οχήµατος σας εδώ.
Υπάρχουν πολύ ασφαλέστερες σύγχρονες πίστες γι’
αυτό το λόγο όπως η ξεχωριστή πίστα που γίνετε το
GP.
Μην προσπερνάτε από δεξιά. Ανάψτε αριστερό
φλας για να δείξετε την πρόθεση σας να
προσπεράσετε για προσπέραση και περιµένετε να
ανάψει δεξί φλας το προπορευόµενο όχηµα και να
σας επιτρέψει να προσπεράσετε.
Μην παίρνετε επιβάτες µαζί σας πριν µάθετε
πραγµατικά καλά την πίστα. Αφήστε έξτρα
περιθώριο ασφαλείας.
Μην σταµατήστε στην πίστα παρά µόνο για να
προσφέρετε πρώτες βοήθειες. Αν πρέπει να
σταµατήσετε, κάντε το στο γρασίδι και µακριά από
τη συνήθη γραµµή αλλιώς θα σας χτυπήσουν. Για
να ειδοποιήσετε αυτούς που οδηγάνε µπείτε πίσω
από τις µπαριέρες και προχωρήστε περισσότερο από
όσο θεωρείτε αρκετό – το να κάνετε σινιάλο κοντά
στο ατύχηµα αποσπά την προσοχή και µπορεί να
οδηγήσει σε περαιτέρω ατυχήµατα. Κάντε σινιάλο
για να ελαττώσουν ταχύτητα κουνώντας και τα δυο
χέρια πάνω – κάτω.
Μην µετακινείτε ένα χτυπηµένο όχηµα: µπορεί να
αφήσει υγρά στον ασφαλτοτάπητα και να
προκαλέσουν και άλλο ατύχηµα.

