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BIJZONDER REGLEMENT   
 
BSHR Goedkeuringsnummer: BSHR/2017/008  Datum: 24-03-2017 
KNAF registratienummer: 0411.17.090                     Datum: 28-03-2017 
 
 
Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig:  
- het KNAF Standaard Reglement Touring Events 
- dit Bijzonder Reglement (hierna te noemen ‘Reglement’) en eventueel nog uit te geven bulletins, 
- de verkeerswetgeving van Nederland.  
 
 

PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag     2 april 2017              Inschrijving open 
                                                              Publicatie van het Bijzonder Reglement  
 
Zaterdag 24 juni 2017       24.00 uur       : Sluiting inschrijving    
 

Dinsdag 27 juni 2017       20.00 uur        :  Publicatie startlijst 
                                                                                           Publicatie Bulletins 
                                                                                      Publicaties Tijdschema 

Zaterdag 01 juli  2017              08.30  uur             :   Zaal open 
                                                                            09.30 – 10.45 uur :   Documentencontrole  
                                                                                       Proeflokaal Twentse Bierbrouwerij 
                           Hazemeijer Tuindorpstraat 61 Hengelo                                                                                      
          10.45 uur          :  Briefing  
         11.01 uur          :  Start eerste equipe traject 1 
                                                                                       Incl. regularity traject 
         13.00 uur          :  Finish eerste equipe traject 1 
                    13.00 uur          :  Lunch  
                                                            14.31 uur          :  Start eerste equipe traject 2  
                                                                                       Incl. regularity traject 

17.31 uur          :  Finish eerste equipe                                                                                                                               
18.00 uur          :  Aanvang buffet 

                                                            19.00 uur          :  Publicatie voorlopige uitslag  
                             19.30 uur          :  Publicatie definitieve uitslag 
                                                            20.00 uur          :  Prijsuitreiking 
 
                                                                         

OFFICIEEL PUBLICATIEBORD: 
Het officiële  publicatiebord staat in de Foyer van Proeflokaal Twense Bierbrouwerij (terrein 
Hazemerijer),  Tuindorpstraat 51  Hengelo  op Zaterdag 1 juni 2017 van 08.30 – 23.00 uur.                       
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1. ORGANISATIE 
 
1.1. DEFINITIE 
1.1.1. 
De Stichting Rally Sport Twente organiseert op zaterdag 1 juli 2017 de Midsummer Touring Event.          
 
1.1.2. 
Het adres van het permanente secretariaat is:          Oude Bornseweg 128  7556 GX  Hengelo  
                                                                             tel. 074-2592375 
                                                         Email; michielkempers@outlook.com   
 
Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd tot 1 juli 2017: Woltersweg 58,7552DD  Hengelo  
                                                                              tel. 074-2592375 
                                                          Email; Legend@twenterally.nl  
1.1.3. 
Het wedstrijdcentrum is op 7 juli 2017 in de Foyer Proeflokaal van de Twentse Brouwerij (terrein 
Hazemeijer) Tuindorpstraat 61 te Hengelo.  
 
1.2. OFFICIAL VAN HET EVENEMENT 
   
  Hoofd organisatie:                             Jan Harmsen 
                      Wedstrijdleider:   Jan Harmsen  (5553) 
  Plv wedstrijdleider:   Michiel Kempers  (27446) 

Wedstrijdsecretaris:   Michiel Kempers  (27446) 
 Uitzetter kaartleesroute’s                Leden organisatie   

Coördinatie marshalls    SRS Twente 
Rekenkamer                     Euregio Autosport 
Route manager en materieel   n.b.b. 

                                                                                                         
1.3. TOEVOEGING(EN) AAN HET REGLEMENT 
Een wijziging of toevoeging aan het reglement wordt bekend gemaakt door middel van een bulletin, 
dat gepubliceerd wordt op het informatiebord of aan de deelnemer uitgereikt wordt. 
 
1.4. TOEPASSING EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT 
De wedstrijdleider is tijdens de rally belast met het toepassen van het gestelde in dit Bijzonder 
Reglement.   
Elk geval waarin dit Bijzonder Reglement niet voorziet, zal beoordeeld worden door de 
wedstrijdleider. 
De Nederlandse tekst van dit Bijzonder Reglement is bindend.  
 

3. OMSCHRIJVING. 
 
3.1.1. 
De Midsummer Touring Event is een regelmatigheidsrally voor historische- en klassieke auto’s, 
waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement. Van doorslaggevend belang is het 
uitvoeren van routeopdrachten waarbij verloren tijd niet mag worden ingehaald. De gemiddelde 
snelheid zal de 45 km/uur niet te boven gaan. 
 
Categorie “Touring” :    De route is opgedeeld in 2 secties met  verschillende trajecten. 
                                      De totale lengte is circa 130 km incl. de regularity trajecten. 
                                      Deze categorie is ook geschikt voor niet ervaren deelnemers.                                     
 
 

mailto:michielkempers@outlook.com
mailto:Legend@twenterally.nl
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3.1.2. 
De beschrijving van de verschillende routes, routeopdrachten, tijdcontroles, passeercontroles, etc. 
worden in het routeboek beschreven en op de controlekaarten aangegeven. 
De opgegeven tijden in het tijdschema zijn bindend 
 
De start en finish is voor het proeflokaal van de Twentse Bierbrouwerij (terrein Hazemeijer) 
Tuindorpstraat 61 te Hengelo.  
 
 

4. TOE TE LATEN AUTO’S 
 
4.1. ALGEMEEN 
          De auto dient voor de duur van het Touring Event te voldoen aan het gestelde in de    
          wegenverkeerswetgeving.  
          Auto’s worden toegelaten die gebouwd zijn tot en met 31-12-1986. 
          De auto behoeft niet voorzien te zijn van een FIA of FIVA identiteitspaspoort / kaart.  
 
          Deelnemers met een bouwjaar vanaf 01-01-1987 zullen in een aparte klasse starten   
 
4.2. UITRUSTING / EXTRA VOORZIENINGEN  
4.2.1. Uitrusting  
          De auto dient uitgerust zijn met: een gevarendriehoek, een gevulde brandblusser (geschikt  
          voor vloeistofbranden, min. inhoud 2 kg), een sleepkabel, een vloeistof dicht grondzeil en 
twee 
          veiligheidshesjes. 
4.2.2. Afstandmeters 
          Alle types afstandsmeters zijn toegestaan. 
4.2.3. Verlichting 
          De auto mag aan de voorzijde uitgerust zijn met maximaal zes lampen. 
          (Imitatie-)gasontladingslampen en/of led verlichting is niet toegestaan. 
 
 
4.3  ELEKTRONISCHE UITRUSTING 
4.3.1. Communicatiemiddelen 
          Het gebruik van communicatiemiddelen is niet toegestaan.  
          Alleen in een noodgeval is het gebruik toegestaan. 
4.3.2. Navigatieapparatuur 
          De aanwezigheid en het gebruik van enige vorm van navigatieapparatuur in de auto en/of op 
de 
          persoon is niet toegestaan. 
4.3.3. De organisator behoudt zich het recht voor om het gestelde in artikel 4.2.4. en 4.2.5. te 
         controleren door middel van het doorzoeken van de auto. Indien de deelnemer dit niet 
toestaat  
         zal deze onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname.  
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5. TOE TE LATEN EQUIPES – INSCHRIJVING  
 
5.1. EQUIPE 
         Een equipe moet bestaan uit een bestuurder en een navigator, zoals aangegeven op het 
         inschrijfformulier.   
 
5.2. INSCHRIJVING  
5.2.1. Categorieën 
          Ingeschreven kan worden in de categorie: 
          Touring  : geschikt voor niet ervaren en beginnende deelnemers  
 
5.2.2. Inschrijfprocedure 
          Door het invullen van het inschrijfformulier op de site WWW.EUREGIOAUTOSPORT.NL   
          onder de tap  Midsummer Touring Event.   
          Of een  volledig ingevulde inschrijfformulier zenden: 
          per e-mail: legend@twenterally.nl    
          per post :  Midsummer Touring Event p/a Woltersweg 58 7552 DD Hengelo 
 
         Het hebben van minimaal een KNAF  “RALLY PASS” is verplicht.  
         De kosten voor het verplicht aanschaffen van een KNAF “Rally Pass” bedragen € 25,00 per pas  
         en is niet bij het inschrijfgeld inbegrepen.       
 
 
        Gegevens betreffende de samenstelling van de equipe of de auto kunnen ingeleverd worden  
         tot  het einde van de documentencontrole.  
 
        Het maximum aantal deelnemende auto’s is vastgesteld op 90. 
 
5.2.3.Acceptatie / weigering van een inschrijving 
        De inschrijving wordt slechts geaccepteerd wanneer het secretariaat van de organisator de 
         inschrijving én het totale inschrijfgeld ontvangen heeft. 
         Het inschrijfgeld dient bij het sluiten van de inschrijving te zijn bijgeschreven op de 
         bankrekening van de SRS Twente.  
         De vervanging van een auto kan alleen plaatsvinden tot de aanvang van de documenten  
         controle en moet geaccepteerd worden door de organisator. 
         De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving van één of beide leden van  
         een equipe of auto, eventueel zonder opgave van redenen, te weigeren. 
 
5.3.  INSCHRIJFGELD / BETALINGEN 
5.3.1.  
         Het inschrijfgeld, per auto is vastgesteld op: € 150,--. ( equipe bestaat uit 2 personen)  
         inclusief lunch en buffet. 
            
          
 
        Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald worden op bankrekening:  
        NL61 RABO 0313346399 t.n.v. SRS Twente, met de vermelding van de naam van de  
        1e bestuurder. 

http://www.euregioautosport.nl/
mailto:legend@twenterally.nl
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5.3.2.  
        In het inschrijfgeld is begrepen: 
  - 2 rallyborden met wedstrijdnummer, 
  - 2 portierstickers met wedstrijdnummer, 
  - routeboeken, 
  - controlekaarten, 
  - ontvangst , lunch en buffet. 
5.3.3.   
          Het inschrijfgeld wordt terug betaald: 
  - 100 % indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt. 
  - 100 %, minus € 20,--, in geval het evenement afgelast wordt. 
  - 50 % van het inschrijfgeld, wanneer een inschrijver de inschrijving schriftelijk  
                  terugtrekt vóór 20 september 2014.  ( sluiting inschrijving) 
  -  na 22 september 2014 zal geen terugbetaling plaatsvinden. 
 
5.4   EVENEMENTEN “RALLY PASS”   
          
       Deelnemers aan het Midsummer Touring Event 2017 dienen minimaal in het bezit te zijn van     
       een KNAF “Rally Pass” welke bij de documenten controle door de organisatie zal worden  
       uitgegeven. 
 
 

6. VERZEKERING /AANSPRAKELIJKHEID 
 
6.1. VERZEKERING VAN DE EQUIPE 
          De auto dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke  
          Aansprakelijkheidsverzekering 
          Motorvoertuigen (WAM) en dient verzekerd te zijn voor deelname aan een touring event   
          inclusief behendigheidstest(en).  Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke  
          verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen. 
 
6.2. VERZEKERING VAN DE ORGANISATOR 
         De door de KNAF afgesloten collectieve verzekering voor auto- en kartevenementen die 
         georganiseerd en   
         verreden worden onder haar autoriteit is van toepassing op dit evenement. 
         Het eigen risico voor de equipe is € 250,00. 
6.3. VERKLARING VOOR ACCEPTATIE EN AFSTAND VAN VERHAAL 
        De equipe dient, tijdens de documentencontrole, een verklaring voor acceptatie van de  
        reglementen en de hieronder staande afstand van verhaal te ondertekenen.  
 
Bij niet ondertekening; Geen toelating tot de start 
 
Ik heb het Standaard KNAF Reglement Historische Touring Events, (www.knaf.nl),het Bijzonder 
Reglement en/of de uitgegeven bulletins van dit evenement gelezen en verklaar deze te accepteren 
en na te leven.  
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Ik erken dat ik de aard van het evenement en het mogelijk risico, inherent aan een gemotoriseerd 
evenement ken en verklaar dit risico te accepteren. 
Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het evenement deel te nemen en ook 
bekwaam ben om dit te doen.  
Ik verklaar dat de deelnemende auto aan de rally in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid 
Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd, inclusief deelname aan regelmatigheidsrally’s. 
Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. 
    
 
 
 
De KNAF/FEHAC, organiserende  stichting en haar bestuurders, sponsoren, de leden van het 
organisatiecomité, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van de rally aanvaarden geen enkel 
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die een equipe in verband met de deelname aan de 
rally lijdt dan wel aan derden of andere equipes veroorzaakt. 
De equipe verklaart dat hij de KNAF/FEHAC, organiserende stichting en haar bestuursleden, 
sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en overige medewerkers van de rally niet 
aansprakelijk zal stellen en hen zal vrijwaren voor elke door hem geleden materiele-, immateriële- of 
letselschade.  
 
 

7. RECLAME. 
 
7.1.1.De ruimte op de rallyborden en naast of boven het wedstrijdnummer is gereserveerd voor  
         reclame 
         van de organisator. Deze verplichte reclame kan niet door de equipe geweigerd worden.  
         De aard van de verplichte reclame wordt in een bulletin bekend gemaakt.  
         Eigen reclame van de equipe is niet toegestaan.  
7.1.2. 
         De locatie waar de verplichte reclame op de auto moet worden aangebracht zal tijdens de 
         documenten controle bekend gemaakt worden. 
 

8. ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
8.1. STARTVOLGORDE -  RALLYBORDEN / WEDSTRIJDNUMMERS 
8.1.1. Startvolgorde 
        De startnummers zullen door de organisatie worden toegekend. 
        De auto’s zullen gestart worden in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer.  
        Wanneer een auto zich te laat meldt aan de start van een etappe zal het tijdstip van dat 
        moment op de tijdcontrolekaart worden vermeldt en worden bestraft conform art. 9.3.2.1. 
        Indien men meer dan 30 minuten te laat aan de start verschijnt wordt de equipe niet  
        toegelaten tot de start  van het evenement c.q. vindt uitsluiting plaats. 
 
 
8.1.2. Rallyborden / wedstrijdnummers 
        Eén rallybord moet aan de voorzijde en één rallybord moet aan de achterzijde van de auto 
        aangebracht worden. De rallyborden mogen niet de kentekenplaat gedeeltelijk of geheel  
        bedekken.  
        De wedstrijdnummers moeten in hun geheel, zonder enige verandering, op beide voorportieren  
        van de auto aangebracht worden. 
        
 
       De namen van de equipe, met de nationaliteit vlag(gen) mogen op beide voorschermen van  
       de auto aangebracht worden. De hoogte van de letters mag niet meer zijn dan 3 cm. 
       De rallyborden en portiernummers dienen onmiddellijk na afloop van het evenement, alsook   
       bij opgave of diskwalificatie te worden verwijderd. 
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       Indien op enig moment tijdens het evenement wordt vastgesteld dat: 
 Een portiernummer of rallyschild ontbreekt, wordt een boete opgelegd van € 50,00. 
 Beide portiernummers of rallyschilden tegelijk ontbreken, wordt de equipe uitgesloten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 CONTROLEKAART 
8.2.1. Elke equipe ontvangt voor elke sectie een routeboek. Teven ontvangt men controlekaarten. 
         Een controle kaart is voor de routecontroles en de tweede controle kaart is voor de 
tijdcontroles. 
         Tevens ontvangen de deelnemers een tijdschema met daarop de rijtijden tussen de vaste  
         tijdcontrole 
         Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar controle kaarten. 
8.2.2. Elke verbetering of toevoeging op de controlekaart wordt bestraft met uitsluiting, tenzij een  
         dergelijke verbetering of toevoeging door een marchal is gewaarmerkt. 
8.2.3. Wanneer een aparte controlekaart voor een regelmatigheidssectie gebruikt wordt, maakt deze 
          integraal deel uit van de controlekaart. 
8.2.4. De equipe is zelf verantwoordelijk voor de overhandiging en de correcte invulling van de  
         controlekaart bij de verschillende controles.  
 
 
8.3. VERKEER / ASSISTENTIE 
8.3.1. Verkeersovertredingen 
         Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de      
         wegenverkeerswetgeving. 
          Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de ter  
          plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur wordt als volgt bestraft: 
  - 1e overtreding: 100 strafpunten/strafseconden 
  - 2e overtreding: 200 strafpunten/strafseconden 
  - 3e overtreding: uitsluiting 
         Overschrijding van de ter plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 50%wordt  
         bestraft met  uitsluiting. 
 
8.3.2. Gedrag 
          Onsportief gedrag en/of zich schuldig maken aan onverantwoord rijgedrag wordt bestraft. 
          De organisator kan geheime tijdcontroles (GTC) opstellen langs de route ter controle van de  
          snelheid. 
8.3.3. Quiet zones 
          Onder zogenaamde Q-zones vallen alle bebouwde kommen en 30km zones.  
          In Q-zones dient de equipe extra aandacht te geven aan het rijgedrag om geen overlast te 
          veroorzaken voor omwonenden en andere weggebruikers. Q-zones kunnen ook op  
          kaartfragmenten worden aangegeven.  
          Overtreding wordt bestraft conform het gestelde in artikel 8.2.1. 
8.3.4. Assistentie 
         Elke vorm van georganiseerde assistentie is niet toegestaan, tenzij deze wordt verleend door  
         andere equipes of door de organisator georganiseerde assistentie. 
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9. VERLOOP VAN DE RALLY 
 
9.1. START 
         De auto’s worden gestart om de minuut op zaterdag 1 juli 2017, vanaf 11.01uur.   
         Wanneer een auto zich te laat meldt aan de start van het Touring Event zal deze beschouwd  
         worden als te zijn gestart op de originele starttijd, conform de definitieve startlijst. 
 
9.2. ALGEMENE BEPALINGEN VAN CONTROLES 
9.2.1. Een tijdcontrole wordt aangegeven door middel van controleborden (zie bijlage en de 
         voorbeelden bij de documenten controle). 
         25 meter vóór en na een tijdcontrole wordt beschouwd als zijnde een controle gebied. 
9.2.2. Alle passeer- en tijdcontroles moeten aangedaan worden in de volgorde die aangegeven is in 
         het routeboek en op de controlekaart. Het arriveren bij een tijdcontrole vanuit een andere  
         richting dan die van de officiële route wordt bestraft. 
         Een passeercontrole kan herkend worden aan, ten minste, één oranje vlag die aan de meest 
         logische kant van de weg staat. 
9.2.3.Tijdcontroles en/of (on)bemande passeercontroles zijn voor iedere deelnemer 15 minuten vóór  
         de geplande doorkomsttijd geopend. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 30  
         minuten na de geplande doorkomst van de laatste deelnemer. 
9.2.4. De equipe moet de instructie van officials en/of marshals opvolgen. 
9.2.5.Wanneer om welke reden dan ook een of meerdere controles geannuleerd moeten worden, 
hetzij 
         voor de doorkomst van de eerste deelnemende auto, hetzij na de doorkomst van een ( aantal) 
         deelnemende auto’(s) zal de wedstrijdleider als volgt beslissen: 
         A-: de betreffende controle(s) zal vervallen verklaard worden. 
         B-: de eventueel opgelopen tijdstrafpunten van de betreffende controle(s) zullen geannuleerd 
         worden.   
 
9.3. CONTROLEKAART 
 
9.3.1. PASSEERCONTROLE (PC) 
Langs de route kunnen bemande en/of onbemande passeercontroles geplaatst worden. Bij deze 
controles moet de equipe de controlekaart (laten) afstempelen of zij moet in het eerstvolgende open 
vakje op de controlekaart het betreffende cijfer of letter van de controle noteren.  
Equipes worden geacht in het bezit te zijn van een stempelkussen dat gebruikt moet worden 
wanneer het stempelkussen van een controlepost verdwenen of niet bruikbaar is. 
De organisator kan een passeercontrole inpandig (b.v. tankstation, café,) inrichten. 
Het missen van een passeercontrole wordt bestraft. 
 
9.3.2. TIJDCONTROLE (TC). 
Bij deze controles registreren marshals op de controlekaart het tijdstip waarop de kaart werd 
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overhandigd. De auto en de equipe moeten zich op dat moment binnen het controlegebied 
bevinden 
9.3.2.1. 
De geplande passeertijd is het tijdstip dat verkregen wordt door de toegestane rijtijd voor het 
traject op te tellen bij de vertrektijd van de voorgaande tijdcontrole. 
Elk verschil tussen de werkelijke passeertijd en de geplande passeertijd wordt als volgt bestraft: 
  - te laat:      1 strafpunt per minuut;  
  - te vroeg: 10 strafpunten per minuut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.2.2. 
Wanneer de equipe te laat is bij een tijdcontrole mag hij zonder straf het zelfde aantal minuten 
te laat zijn bij de volgende tijdcontrole (m.a.w. verloren tijd mag niet ingehaald worden), een en 
ander binnen de maximale toegestane vertraging. Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft. 
9.3.2..3. 
De maximale toegestane vertraging bij een tijdcontrole is 30 minuten. Wanneer de equipe 
meer dan 30 minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole gemist is.  
Echter, de deelnemer mag de daarop volgende tijdcontrole weer op het geplande tijdstip aan doen, 
eventueel vermeerderd met de vertraging welke werd opgelopen bij de reglementair aangedane 
tijdcontrole voorafgaande aan de gemiste tijdcontrole of door middel van het “overslaan” van één of 
meerdere controles. 
 
9.3.3. GEHEIME TIJDCONTROLES (GTC) 
Een aantal bemande passeercontroles kunnen tevens een geheime tijdcontrole zijn.  
Elke minuut te vroeg of te laat zal bestraft. 
 
9.3.4. VASTETIJDCONTROLE (VTC) 
9.3.4.1. 
Elke vertraging bij de start van een etappe (VTC-UIT) telt mee voor het berekenen van de 
maximale toegestane vertraging. De maximum toegestane vertraging bij de laatste tijdcontrole van 
een sectie ( VTC-IN) is 30 minuten.   
9.7.2. 
Equipes mogen zonder straf zich te vroeg melden bij de laatste (VTC-IN) van een sectie. 
Bij alle VTC-OUT dient men weer te starten conform de tijd op de tijdcontrolekaart. 
 
9.4. HERGROEPERING CONTROLES 
Bij een hergroepering controle levert de equipe de controlekaart in en men ontvangt informatie over 
de herstart tijd. 
 
9.5. REGELMATIGHEID TRAJECTEN / PROEVEN / TESTSEN 
9.5.1.1. Algemeen 
De wedstrijdleider kan beslissen om welke reden dan ook, en deelt dit schriftelijk mede aan de 
deelnemers voor de start van het traject, daar waar lange afstanden tussen bebouwde gebieden of 
op afgesloten wegen of circuits of waar het gebruik van autosnelwegen in de route zijn opgenomen, 
kan de gemiddelde snelheid tot een maximum van 80 km/uur verhoogd worden, één en ander 
afhankelijk van de ter plaatse geldende maximum snelheid.  
Voor elke proef of test zal een normtijd vast gesteld worden op basis van een door de organisator 
vastgestelde gemiddelde snelheid die nooit hoger zal zijn dan 50 km per uur.  
Elke  1/10 seconde afwijking van de norm tijd wordt bestraft met 1 strafpunt.  
9.5.1.2 
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In een proef of test kunnen meerdere tijdwaarnemingpunten zitten.  
De tijdmeting is tussen de start van de proef of test en elk tijd waarnemingpunt. 
Het missen van een tijdwaarnemingpunt wordt bestraft. 
9.5.1.3. 
Het omrijden, raken  of aan de verkeerde kant passeren van een pion op een test wordt bestaft.  
9.5.1.4. 
Het niet rijden van een behendigheidstest wordt bestraft met een norm tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.2. Startprocedure 
Zodra de equipe zich meldt bij de start van een proef of test zal de marshal de starttijd op de 
controlekaart noteren en zal luid aftellen: 30”, 15”, 10”en de laatste vijf seconden één voor één (Het 
kan voorkomen dat bij een proef het zogenaamde zelfstart systeem wordt toegepast). 
Als alternatief kan bovenstaande aftelmethode vervangen worden door een elektronisch 
aftelsysteem, dat de seconden aftelt. Starten voor dat het startsein is gegeven zal bestraft worden. 
9.5.3. Geheime tijdcontroles (GTC) 
Regelmatigheidsproef: 
Deze  tijdmeting zal plaats vinden bij het bord  vliegende  GTC   ( bord met klok), waar niet gestopt 
mag worden. De equipe moet door rijden tot rood bord met stop.  
9.5.4. PASSEERCONTROLE (PC) 
In afwijking van de passeercontroles in de kaart leesroutes kennen de regelmatigheidsproeven een 
combinatie van letters, deze dienen in de juiste volgorde op de controlekaart te worden 
overgenomen  
(voorbeeld zie uitleg bij documentencontrole)    
9.5.5. Finishprocedure 
Regelmatigheidsproef: 
De tijdmeting zal plaats vinden bij de vliegende finish (rood bord met geblokte vlag), waar niet 
gestopt mag worden. De equipe moet door rijden naar de stop finish (rood bord met STOP) waar 
gestopt moet worden en de tijdregistratie zal plaatsvinden.  
Inhalen tussen de vliegende finish en de stop finish is niet toegestaan.   
Test: 
De finish is “à cheval”, d.w.z. de equipe dient te stoppen op de finish lijn met beide voorwielen over 
de lijn en de achterwielen vóór de lijn. Indien de equipe de lijn overschrijdt, zal deze bestraft 
worden.  
Ieders 1/10 seconde afwijking t.o.v. de door de organisatie vastgestelde norm tijd wordt bestraft 
met 1 strafpunt. 
Het raken van een pilon/ kegel wordt bestraft met 5 strafpunten. Het foutief rijden of niet rijden van 
de test wordt bestraft met 30 strafpunten. 
 
9.5.6. Waarschuwingspijlen 
Ter plaatse van een moeilijke of gevaarlijke doorgang worden oranjekleurige pijlen, met de punt 
naar beneden, aangebracht.  
 
9.6. ROUTEOPDRACHTEN 
9.6.1. 
In de route kunnen routeopdrachten opgenomen worden. De opdrachten zullen gedetailleerd in het 
route boek beschreven worden. 
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Tijdens het maken van de routeopdrachten is gebruik gemaakt van topografische kaarten,  
schaal  1: 50.000. 
Het kaartmateriaal dat door de organisator wordt verstrekt is bindend. 
 
9.6.2. 
Voor de constructie van de route dient de equipe gebruik worden gemaakt van de in het routeboek 
opgenomen kaartfragmenten. 
Echter, kaarten (schaal 1:200.000) zijn toegestaan en mogen gebruikt worden wanneer de equipe 
door tijd achterstand een deel van de route wil overslaan. Elk ander kaartmateriaal is niet 
toegestaan.  
9.6.3. 
Men dient gebruik te maken van de op de kaart staande wegen.  
Wegen die voorzien zijn van een blokkering kruis mogen niet in de route worden opgenomen. 
Kaarttekens en teksten blokkeren de route niet en doorgetrokken bermlijnen sluiten een weg niet af. 
 
 
 
 
 
 
9.6.4. 
Om veiligheidsredenen moet de equipe de route zodanig construeren dat men de route in één 
richting kan vervolgen. 
Wanneer, door welke reden dan ook, de voorgenomen route niet bereden kan worden, moet vanaf 
dat punt een om rij route geconstrueerd worden waarbij zo min mogelijk van de oorspronkelijk 
geconstrueerde route gemist wordt en waarbij de om rij route zo kort mogelijk moet zijn. 
In onvoorziene gevallen (b.v. wegversperring) of indien een punt niet op de juiste wijze aangedaan 
kan worden (b.v. geblokkeerde weg), kunnen speciale informatieborden geplaatst worden (voorbeeld 
zal op het publicatiebord worden getoond). 
Omleidingspijlen kunnen geplaatst worden. Deze pijl(en) geven een adviesrichting aan. 
9.6.4 
De verschillende kaartlees systemen zullen in een RALLYGIDS gelijktijdig met het bekend maken van 
de deelnemerslijst op dinsdag 27 juni 2017 worden gepubliceerd 
 
 

10. DOCUMENTENCONTROLE  
 
10.1.1 
Op Zaterdag 1 juli 2017 zal vanaf 09:30 uur in het wedstrijdcentrum de documentencontrole 
plaatsvinden.  
10.1.2. 
Tijdens de documenten controle moeten de volgende documenten getoond kunnen worden: 
 - Inschrijvingsbevestiging. 
            - Rijbewijs van de bestuurder. 
 - Het kenteken bewijs ( ter controle van het bouwjaar van de auto) 
 - Een geschreven toestemming van de eigenaar van de auto, wanneer deze niet van één van 
   de équipe leden is. 
 - APK keuringsformulier (met uitzondering van auto’s gebouwd voor 1960). 
10.1.3. 
De equipe dient de verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen. 
 
 
 

11. KLASSEMENTEN – VRAGEN / PROTEST – PRIJZEN – PRIJSUITREIKING 
 
11.1. KLASSEMENTEN 
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1.1.1. Resultaten / Voorlopige klassement 
De resultaten worden weergegeven in strafpunten of strafseconden en zullen vastgesteld worden 
door het samenvoegen van strafpunten/strafseconden die opgelopen zijn tijdens het verrijden van 
de etappes en routeopdrachten als mede elke andere straf die mogelijk opgelopen is. 
Na elke etappe zal een voorlopige tussenklassement gepubliceerd worden in het wedstrijdcentrum. 
Over dit  klassementen kunnen vragen gesteld worden.  
 
11.1.2. Eindklassement 
Om zich te kwalificeren voor het eindklassement moet de equipe  zich gemeld hebben bij de 
eerste tijdcontrole (Start) van de rally en bij de laatste tijdcontrole (Finish) van de rally, binnen de 
maximale toegestane vertraging. 
Aan het einde van de rally zal een voorlopige eindklassement worden gepubliceerd. Over dit 
klassement kunnen vragen gesteld worden. Dit eindklassement wordt 30 minuten na publicatie 
definitief verklaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.3. Ex-aequo 
Wanneer meerdere equipes met een gelijk aantal strafpunten/strafseconden de wedstrijd eindigen, 
zal het best behaalde resultaat (minste strafpunten) bij de 1e  geheime tijdcontrole (GTC) beslissend 
zijn. Wanneer dit geen uitsluitsel biedt zal de volgende geheime tijdcontrole in aanmerking komen, 
etc. Wanneer dit nog geen uitsluitsel biedt zal de auto met de kleinste cilinderinhoud beslissend zijn. 
 
 
11.2. VRAGEN / PROTEST  
 
11.1. Protesten  
 
11.1.1. 
Een vraag moet ingeleverd worden bij de wedstrijdleider. 
Het antwoord zal tenminste op het publicatiebord worden opgehangen. 
 
11.1.2.  
De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of opgegeven afstanden 
kunnen geen onderwerp zijn van enig protest en/of beroep.  
11.1.3.  
In geval van “force majeure” waarbij een equipe door welke reden dan ook gehinderd wordt in het 
realiseren van een routeopdracht/proef of het niet kunnen rijden van de ideale route kunnen geen 
reden zijn van enig protest en/of beroep.  
 
11.1.4.  
Wanneer blijkt dat een controle niet aanwezig is op het moment van doorkomst van de equipe kan 
dit geen reden zijn om controles te annuleren of onderwerp zijn van enig protest wanneer de 
organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane 
organisatorische tekortkoming.  
11.1.5.  
Equipes kunnen een protest indienen in overeenstemming met het gestelde in Hoofdstuk XII van de 
ISC en artikel 8 van de ‘General rules’ van de Code.  
 
Elk protest moet schriftelijk met het protestgeld binnen 30 minuten na publicatie van het voorlopig 
eindklassement ingediend worden bij de wedstrijdleider of diens assistent.  
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Het protestgeld in geval van een nationale rally is € 250,-- en bij een internationale rally € 500,--.  
De uitspraak van de organisator is beslissend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 PRIJZEN 
Overall klassement Touring tot bouwjaar 01-01-1987:  1e, 2e, ,3e prijs en verder 1 set prijzen per 5 
deelnemers 
Overall klassement Touring na bouwjaar 01-01-1987:  1e, 2e, ,3e prijs en verder 1 set prijzen per 5 
deelnemers 
 
 
12.4. PRIJSUITREIKING 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het definitief worden van het voorlopig eindklassement 
op Zaterdag 1 juli 2017 vanaf  20.00.00 uur in de Proeflokaal Twentse Bierbrouwerij (terrein 
Hazemeijer) Tuindorpstraat 61 te Hengelo.  
 
 

13. SAMENVATTING STRAFFEN 
 
13.1. Geen toelating tot de start van de rally 
 Artikel  Reden 
 4.1.  auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving  
 4.1.  auto geproduceerd na 31-12-1979  
 4.2.1.  uitrusting van de autoniet volledig 
 4.2.3.  meer dan zes lampen/(imitatie-)gasontladingslampen op de auto aanwezig 
 5.1.  samenstelling van de equipe niet compleet 
 5.2.3.  deelname niet geaccepteerd/geweigerd 
 5.3.1.  inschrijfgeld niet betaald 
 6.1.  verzekering van de equipe niet in orde 
 7.1.  reclame niet conform 
 10.2.  documenten niet in orde 
 10.3.  verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend 
 
13.2. Strafpunten/Strafseconden       
 Artikel  Reden       Strafpunten/seconden 
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 4.2.4.  gebruik communicatiemiddelen , per constatering   300  
 4.2.5.  gebruik navigatieapparatuur, per constatering    300  
 8.2.1.  2e verkeersovertreding / 2e snelheidsovertreding   100 
   3e verkeersovertreding / 3e snelheidsovertreding   200 
 9.2.3.  controles benaderen uit de verkeerde richting      30 
 9.4.  missen van een passeercontrole         30    
 9.5.1.  tijdcontrole: elke minuut te vroeg       10 
     elke minuut te laat         1 
 9.5.2.  missen van een tijdcontrole       100 
 9.5.3.  overschrijden van de maximale toegestane vertraging   100 
 9.6.  geheime tijdcontrole: elke minuut te vroeg      10 
      elke minuut te laat      10 
 9.7.2.  te vroeg bij de laatste tijdcontrole van een etappe                     0 
 9.10.  regelmatigheidsproef/test:  
   elke  1/10 seconde afwijking van de normtijd            1 
   missen tijdwaarnemingspunt      100 
   routemarkering geraakt / verkeerde route          30 
   te vroeg gestart             30 
   niet “à cheval” gestopt           30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3. Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider tot maximaal uitsluiting 
 Artikel  Reden 
 8.1.2.  rallyborden / wedstrijdnummers / namen niet goed aangebracht 
 8.2.1  1e verkeersovertreding / 1e snelheidsovertreding 
 8.2.2.  onsportief gedrag, enz. 
 8.2.4.  ongeoorloofde assistentie 
 9.2.5.  niet opvolgen van de instructies van officials/marshals 
 9.3.2.  controlekaart veranderd door de equipe 
 9.9.2.  gebruik van niet toegestaan kaartmateriaal 
 
13.4. Uitsluiting 
 Artikel  Reden 
 4.2.6.  weigeren van het doorzoeken van de auto 
 8.2.1.  meer dan 50% de maximum snelheid overschreden 
 9.10.3.  Stoppen bij de vliegende finish van een regelmatigheidsproef 
 9.10.6.  negeren rode vlag signaal op een regelmatigheidsproef of test 
 11.1.3.  start en/of finish van de rally gemist   


