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1. Introductie 
1.1 Deze Rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2017 

Standaard Reglement Rally van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF en dit Bijzonder 
 Reglement. 
 
Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen van dit Bijzonder Reglement zullen alleen door middel van 
genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator of het College van 
Sportcommissarissen) bekend gemaakt worden. 

 
 Aanvullende informatie zal worden opgenomen in de Rallygids (of elke andere vorm van bekendmaking), 
 te publiceren op zaterdag 25 maart 2017 omstreeks 22:00 uur via de website 
 www.centraalnederlandrally.nl  
 
1.2 Wegdek van de klassementsproeven:  80 % verhard 20 % onverhard  
 
1.3 Totale lengte van de Rally:  254.50 km  
 Aantal klassementsproeven:    8 
 Totale lengte klassementsproeven:  102.50 km 
 Aantal etappes:    1    
 
2. Organisatie  
2.1 KNAF Kampioenschappen waarvoor het evenement telt: 
 Nederlands Rally Kampioenschap 
   
  
 
2.2 Goedkeuringsnummers 
 BSR Goedkeuringsnummer:  BSR 17 - 05   datum:   6 maart 2017 
 KNAF Permitnummer:  0419.17.059 datum:  21 maart 2017  
 
2.3 Naam van de organisator: 
 Stichting Rallyevenementen Voorthuizen 

Locatie / adres permanent wedstrijdsecretariaat: Secretariaat Centraal Nederland Rally; Lize Klamer, 
Chochinlaan 7, 3772 CP Voorthuizen. Tel: +31(0)622016037 

 Email: wedstrijdsecr@centraalnederlandrally.nl 
 
 Het secretariaat is geopend: t/m donderdag 6 april van maandag - vrijdag tussen 19:00 en 21:00 uur 
 Op vrijdag 7 april van 19:00 tot 22:30 uur: De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld 
2.4 Organisatiecomité 

Voorzitter:     Lammert van de Hel (8879) 
Secretaris:     Lize Klamer 
 
Leden:  Sander v.d. Hel, Mark v.d. Hel, Lammert van de Hel, Edwin 

Hengelman, Henk van den Hudding, Valentijn Martens, 
Roland Ruitenbeek, Dave Kuiper, Johan van Meerveld en 
Bastiaan van Beerschoten.     

  
2.5 College van Sportcommissarissen 
 Voorzitter:     Yvette van Eck (4970) 

Leden:      John Raven (3865) 
      Leo Haastrecht (4654) 
Secretaris Sportcommissarissen:   Lize Klamer – 

http://www.centraalnederlandrally.nl/
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2.6 Observer en gedelegeerden    
 BSR Observer:     Jon Kemper (28231) 
 KNAF Veiligheidsfunctionaris:  Jurgen Verpalen (7311), Andre Slotboom (0001) 
  
2.7 Hoofd officials (voor zover van toepassing)  
 Wedstrijdleider:    Han ten Tuynte (23048) 
 Assistent wedstrijdleiders:    Martijn Bins (5399) 
    -  
 Wedstrijdsecretaris:   Lize Klamer - 
 Hoofd Veiligheid:    Mark van de Hel (26680) 
 Hoofd Technische keuring:    Fred van de Ven (1287) 
 Hoofd Medische Dienst:    Dr. Anton Blom (1962) 
 Hoofd Milieu:   Ben Pater (26687) 
 Contactpersoon Rijders:   Robert van der Zee (9577) 
 Uitslagendienst:    Rallytiming 
 Persdienst:    Edwin Hengelman 
 Proevenchefs:    N.n.b. 
 Judges of Fact verkenning:   Sander v.d. Hel, Mark v.d. Hel, Henk van den Hudding (35356),  

Ben Pater, Lammert van de Hel (8879), Dave Kuiper (32967). 
 
2.8 Hoofdkwartier van de organisatie en locatie wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement:  
 De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld 
 Het wedstrijd secretariaat is bereikbaar via tel: +31(0)622016037 
 
 
3. Programma  
 Publicatie van het Bijzonder  Reglement: dinsdag 21-03-2017 
 
 Openingsdatum van de inschrijving: zaterdag 25-02-2017 
  
 Sluitingsdatum van de inschrijving: zaterdag 25-03-2017 om 12:00 uur 
 

Sluitingsdatum voor extra plaatsen in servicepark: zaterdag 25-03-2017 om 17.00 uur 
 
Publicatiedatum van de Rallygids (of elke andere vorm van bekendmaking): zaterdag 25-03-2017 
omstreeks 22:00 uur via de website www.centraalnederlandrally.nl  
 
Publicatie van het tijdschema: zaterdag 01-04-2017 omstreeks 22:00 uur via de website 
www.centraalnederlandrally.nl  
  
Publicatie van de lijst met geaccepteerde inschrijvingen: zondag 02-04-2017 omstreeks 22:00 uur via de 
website www.centraalnederlandrally.nl  
 
Opening en sluiting van het wedstrijdsecretariaat:  
Het secretariaat is geopend op zaterdag 8 april van 07:00 tot ca. 23.00 uur. 
 
Officieel publicatiebord – locatie: De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld 

  
Documentencontrole en uitreiking routeboek en overige materialen - locatie en tijdstip:  

 De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld.  
 optioneel: vrijdag 7 april van 18:00 uur – 22.00 uur. 
             Officieel:  zaterdag 8 april van 07:00 uur – 09:00 uur  
 

http://www.centraalnederlandrally.nl/
http://www.centraalnederlandrally.nl/
http://www.centraalnederlandrally.nl/
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 Verkenning klassementsproeven:  
 Optioneel: vrijdag 7 april van 19:00 – 22:00 uur 
 Officieel:  zaterdag 8 april van 07:00 – 11:00 uur 
 
 Perskamer – locatie en tijdstip:  
 De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld, zaterdag 8 april vanaf 09:30 uur. 
 
 Serviceterrein – locatie en openingstijden:  
 Industrieterrein Harselaar, Veemweg 3771 MT Barneveld 
 
 Vrijdag 7 april aankomst mogelijk tussen 18:30 uur en 22.00 uur,  
 Zaterdag 8 april vanaf 06:00 uur tot 22:30 uur. 
 Het serviceterrein dient op zaterdag 8 april om uiterlijk 23.30 uur verlaten te zijn! 
 
 Technische keuring - locatie en tijdstip:  
 Van de Heuvel Motorsport, Handelsweg 7, 3771 MH Barneveld 
 Optioneel: vrijdag 7 april van 19.30 – 22.00 uur. 
 Officieel: zaterdag 8 april van 07:30 – 10:30 uur. 

 
 1e vergadering sportcommissarissen: De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld. 
 Vergaderruimte sportcommissarissen, zaterdag 8 april om 11:00 uur 
 
 Publicatie van de startlijst etappe 1:  
 Officieel publicatiebord, op zaterdag 8 april om 11:30 uur. 
 
 Start (1e deelnemer) - locatie en tijdstip:  
 TC 0: Service-uit, zaterdag 8 april om ca. 12.00 uur. 
  
 Finish (1e deelnemer) - locatie en tijdstip:  

Finish, Handelsweg, zaterdag 8 april om ca. 18.15 uur. 
 
Parc Fermé na de finish – locatie en tijdstip:  
Handelsweg De Harselaar te Barneveld, 8 april vanaf ca. 18.45 uur. 
 
Eindkeuring - locatie en tijdstip:  

 Van de Heuvel Motorsport, Handelsweg 7, 3771 MH Barneveld,  8 april vanaf ca. 18.30 uur. 
 
 2e vergadering sportcommissarissen: De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld. 
 Vergaderruimte sportcommissarissen, zaterdag 8 april om 18.25 uur. 
 
 Publicatie officieel eindklassement - locatie en tijdstip:  
 Officieel publicatiebord; op 8 april omstreeks 19.40 uur 
 
 Publicatie definitief eindklassement - locatie en tijdstip:  
 30 minuten na publicatie officieel eindklassement. 
 
 Prijsuitreiking - locatie en tijdstip:  
 De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld.; op basis van officieel eindklassement: 
 Zaterdag 8 april om 21.00 uur 
  
 
4. Inschrijvingen 
4.1 Sluiting van de Inschrijvingen 
 Zaterdag 25-03-2017 om 12:00 uur. 
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4.2       Inschrijvingsprocedure: 
 Iedere Nederlandse licentiehouder die wil inschrijven voor een rally, moet inschrijven via de KNAF 

website. Na het inloggen op “Mijn KNAF”, met licentienummer en persoonlijk wachtwoord, volgt u de 
inschrijfprocedure zoals vermeld op de website.  

 Het inschrijfgeld dient voldaan te worden zoals beschreven in het Bijzonder Reglement. 
 Indien de inschrijving per fax of per e-mail wordt gestuurd, moet het originele inschrijfformulier binnen 

2 dagen na het sluiten van de inschrijving door de organisator zijn ontvangen. 
4.2.1    Licenties 
             Toegelaten Nederlandse Licenties:  
             – 1e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder Rally”. 
             – 2e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder c.q. Navigator Rally”. 

– Ingeval van een minderjarige deelnemer moet de ouder/voogd van deze deelnemer beschikken over     
een KNAF “ouder-kind licentie. 

4.3  Aantal toe te laten deelnemers en klassen 
4.3.1 Het maximum aantal deelnemers is gesteld op: 60 

Indien meer dan 60 inschrijvingen zijn ontvangen zal het accepteren van de inschrijvingen slechts 
voorbehouden zijn aan het organisatiecomité. 

4.3.2 
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4.4 Inschrijfgelden 
4.4.1 Met reclame van de organisator:   € 460,-  
 Zonder reclame van de organisator:  € 920,-  
 Extra serviceplaats:  € 100,-  (extra 30 m²) 
4.4.2 In het inschrijfgeld is het volgende begrepen: 
 - twee stickers in rallyschild formaat vermeldende het startnummer 
 - twee voorportierstickers vermeldende het startnummer 
 - drie raamstickers, vermeldende het startnummer 
 - één routeboek 
 - één overzichtskaart met de klassementsproeven 
 - Een toegangsstickers voor het servicevoertuigen tot het serviceterrein. 
 - één plaats op het serviceterrein (60 m²) 
 
4.5 Betalingsmogelijkheden 
 Het inschrijfgeld kan als volgt betaald worden: 
 - door overschrijving naar rekeningnummer NL46 RABO 0148 7539 65 ten name van Stichting 
 Rallyevenementen Voorthuizen. (o.v.v. de naam van de inschrijver) 
 Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 25-03-2017 door de organisator ontvangen zijn.  
 De inschrijving wordt alleen geaccepteerd als het inschrijfgeld op tijd ontvangen is.  

Slechts na uitdrukkelijk vooraf verkregen schriftelijke toestemming kan contant betaald worden tijdens 
de documentencontrole. Voor deze service geldt een toeslag van € 100,- per inschrijving. 

 
4.6 Terugbetaling 
 Het  inschrijfgeld zal terugbetaald worden: 

- aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt. 
- 75% van het inschrijfgeld in het geval dat de rally niet zal plaatsvinden. 
- 50% van het inschrijfgeld aan inschrijvers die om reden van ‘force majeure’ (duidelijk schriftelijk 
omschreven en aan de organisator gezonden) niet deel kunnen nemen. 

  
  
5. Verzekering 
5.1  Inschrijvers en/of bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering die hen dekking 

biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en zaakschade op niet voor 
overige verkeer afgesloten trajecten van de rally. Het is de inschrijvers- en/of  bestuurders-
verantwoordelijkheid om zo’n verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te 
arrangeren. Inschrijvers en/of bestuurders worden verzocht om te verklaren en te ondertekenen dat zij 
over zo’n verzekering beschikken (zie artikel 5.3.). Elk verzuim om deze verklaring te ondertekenen zal 
betekenen dat de betreffende auto niet tot de start wordt toegelaten. 
 

5.2 Het inschrijfgeld bevat de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden 
samengevat: - De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van inschrijvers en 
bestuurders tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de rally dat verreden wordt 
op privé terreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten. 
- De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,- per ongeval of 
gebeurtenis. 
- Per aanspraak geldt een eigen risico van € 2500,- . 
- De organisator zal dit, bij schade, doorbelasten aan de veroorzaker(s). 
De dekking gaat in bij de start van de rally en eindigt bij de finish van de rally of op het moment dat de 
betreffende equipe opgeeft of door uitsluiting. 
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5.3  Vrijwaringclausule 

Door ondertekening van het Competitors' Signing-On Sheet verklaren de inschrijver en beide leden van 
de equipe (hierna - individueel en gezamenlijk - te noemen : “ik” en/of “de deelnemer”) bekend te zijn 
en akkoord te gaan met de volgende (vrijwaring)clausule: 
“Ik heb kennis genomen van de KNAF reglementen, waaronder het Standaard Reglement Rally en het 
Bijzonder Reglement van het evenement waarvoor is ingeschreven (hierna : “het evenement”) en 
verklaar deze te zullen naleven. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam ben 
om aan het evenement deel te nemen. Ik ben me ervan bewust van het feit, dat deelneming aan het 
evenement, zowel voor de deelnemer als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of 
goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder 
begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer worden aanvaard. 
De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, promotors, medewerkers 
circuits, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de 
deelnemer in verband met deelneming aan trainingen, verkenningen en/of races lijdt, tenzij die schade 
is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens de KNAF. De deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch 
de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door 
hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden schade, materieel of immaterieel, 
letselschade daaronder begrepen. Indien het evenement een rally betreft, verklaar ik dat het gebruik 
van de hieraan deelnemende auto is verzekerd, zoals bij de Wet verplicht, geldig is voor die delen van 
het evenement die plaatsvinden op de openbare weg. Ik verklaar tevens dat ik als bestuurder in het 
bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs en/of een geldige rijder 
licentie bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het evenement en verklaren de 1e bestuurder 
en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.” Indien een lid van de equipe jonger is dan 18 
jaar moet de vrijwaringsclausule medeondertekend worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger of 
door een door zijn wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een 
schriftelijke machtiging van de houder van de “ouder-kind” licentie. 

 
6. Reclame en Identificatie 
6.1 Verplichte reclame, conform SRR art 18.1.2 bestaat uit: "Centraal Nederland rally" sticker.  
 
6.2 Extra reclame, conform SRR art 18.8 bestaat uit: Wordt middels een Bulletin bekend gemaakt. 
 
6.3 Rallyschilden: De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 rallyschilden in stickervorm. 
 
6.4       Wedstrijdnummers  

De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 voorportierstickers en 3 raamstickers met 
wedstrijdnummers voor de achterzijruiten en de achterruit. 

 
 
7. Banden 
 Zie het gestelde in bijlage V van het SRR. 
 
 
8. Brandstof 
8.1 n.v.t. 
8.2 n.v.t. 
8.3 n.v.t. 
8.4 Tanken van brandstof 
 Het tanken van de auto is uitsluitend toegestaan op het serviceterrein volgens art. 58 SRR 2017. 
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9. Verkenning 
9.1 Registratieprocedure 
9.1.1 De uitreiking van het routeboek voor de verkenning vindt plaats op: 
 Optioneel: vrijdag 7 april 2017 van 18.00 – 22.00 uur  
 Officieel: zaterdag 8 april, van 07:00 uur – 09.00 uur, in  
 De Elsstar Catering Harselaarseweg 59, 3771 MA Barneveld 
 Bij de uitreiking van het routeboek zal het kenteken van de auto die wordt gebruikt voor de verkenning   
 van de klassementsproeven geregistreerd worden (tegen overlegging van het kentekenbewijs). 
9.1.2 De organisator zal elke equipe van 2 stickers met het wedstrijdnummer voorzien. 
 Deze sticker moet als volgt op de verkenningsauto aangebracht worden: 
 - 1 sticker te allen tijde zichtbaar op de voorruit, rechterbovenhoek. 
 - 1 sticker te allen tijde zichtbaar op de rechter achterzijruit. 
 
9.2 Speciale en/of nationale beperkingen en maximum snelheden op de klassementsproeven: 
9.2.1 Het aanwezig zijn op een klassementsproef, op welke wijze dan ook, van potentiële deelnemers na   
 publicatie van de rallygids (of elke andere vorm van bekendmaking) van het betreffende evenement is   

verboden. De organisator zal deze wegen intensief controleren. 
Verkennen is toegestaan op vrijdag 7 april van 19:00 – 22:00 uur en op zaterdag 8 april van 07:00 - 11:00 
uur. 

9.2.2 Elke overtreding van de verkenregels (SRR art. 20.2) zal als volgt door de organisator bestraft worden: 
 - 1e overtreding: een wedstrijdtijdstraf van 2 minuten. 
 - 2e overtreding: geen toelating tot de start van de betreffende equipe. 
 Het besluit van het organisatiecomité of van de wedstrijdleider zal beslissend zijn. 
 Zo’n beslissing kan worden genomen onafhankelijk of wel of geen sanctie door de politie en/of officials   
 is genomen en onafhankelijk van het resultaat van zo’n actie. 
 Er bestaat geen recht op het indienen van een protest of beroep en het inschrijfgeld zal niet terug   
 betaald worden. 
 
9.3 Snelheidscontroles 
 Gedurende de verkenning van de klassementsproeven is het niet toegestaan om met een hogere   
 snelheid over de wegen van de klassementsproeven te rijden dan wettelijk is toegestaan. 
 Politie, marshals en officials zullen het gedrag van de equipes tijdens de verkenning nauwlettend visueel 
 en/of met behulp van elektronische- en/of fotografische- en/of video apparatuur volgen. 
 Overtredingen zullen gerapporteerd worden aan de organisator resp. wedstrijdleider die, gebaseerd op   
 het bewijsmateriaal, een straf kunnen uitspreken conform SRR art 20.4. 
9.3.1 Tijdens de verkenning moeten de deelnemers zich strikt aan de verkeersregels houden. De maximum 

snelheid op de klassementsproeven tijdens het verkennen bedraagt 60 km/uur met in acht name van de 
beperkingen, vermeld in art. 9.3. 

 
 
10. Documentencontrole 
10.1 Te controleren documenten 
 - inschrijverlicentie (indien van toepassing); 
 - rijder licenties; 

- “ouder-kind” licentie ingeval van een minderjarige deelnemer; 
 - rijbewijzen; 
 - identificatie van de rijders; 
 - volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier; 
 - verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto; 
 - kentekenbewijs van de wedstrijdauto; 
 - betalingen. 
 
10.2  N.v.t. 
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11. Technische keuring , verzegeling en markering 
11.1 Locatie en tijdschema 
 De Technische keuring vindt plaats bij:  
 Van de Heuvel Motorsport, Handelsweg 7, 3771 MH Barneveld,  

Optioneel: vrijdag 7 april 2017 van 19.30-22.00 uur 
Officieel: zaterdag 8 april van 07:30 – 10:30 uur. 
 

 
12. Aanvullende kenmerken van het evenement 
12.1 De officiële start vindt plaats op: zaterdag 8 april om ca. 13.00 uur. 

  
12.2.1 Startprocedure: 

De start van de klassementsproeven zal door een elektronisch aftelsysteem worden gegeven, dat 
duidelijk zichtbaar voor het team op de startlijn de seconden aftelt. Dit systeem is voorzien van een start 
lichtsysteem en aangesloten op een start detectiesysteem, dat het te vroeg starten van een deelnemer 
registreert. 
In het geval van storing aan het elektronisch systeem of bij oponthoud bij de start kan voor een 
handmatige startprocedure worden gekozen.  

12.2.2 Finish Procedure (indien afwijkend van SRR): n.v.t. 
 
12.3 Te vroeg melden aan het einde van een etappe en/of rally 

 Het is de equipe toegestaan zich zonder straf te vroeg te melden vanaf de Hergroepering-IN tijdcontrole 
aan het einde van de rally.  

 
12.4 Afwijkende voorschriften 
12.4.1 Elke deelnemer krijgt een gemarkeerde serviceplek van 60 m2 toegewezen.  
 Deelnemers kunnen een uitbreiding van 30 m2 (€100.-) reserveren vóór zaterdag 25-03-2017 uiterlijk 
 17:00 uur (zie art. 3 en 4.4.1).  

Alle wensen en verzoeken ten aanzien van serviceplaatsen dienen uiterlijk 25-03-2017 17:00 uur 
ingediend te zijn, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de toewijzing van de 
serviceplaatsen. Email: service@centraalnederlandrally.nl 

 In geval een deelnemer zonder toestemming van de organisator meer m2 in beslag neemt zal als  
 volgt bestraft worden: 
 - 1e overtreding: waarschuwing en teruggave van de extra in beslag genomen m2. 
 - 2e overtreding: een geldboete van € 300,00 per eerste 20 in beslag genomen m2. 
12.4.2 Naast de wedstrijdauto’s mogen alleen voertuigen in het servicepark verblijven die voorzien zijn  

van een speciaal, door de organisator verstrekt, herkenningsteken. 
12.4.3 Op het servicepark wordt slechts 1 service voertuig voorzien van een speciaal herkenningsteken,   
 verstrekt door de organisator bij aankomst serviceterrein, per deelnemer toegelaten. 
 Deze voertuigen dienen binnen de gemarkeerde eigen serviceplek geparkeerd te worden. 
12.4.4 Het servicepark is geheel afgesloten en heeft één ingang en één uitgang.  
 In het servicepark geldt een één richtingsverkeer. 
12.4.5 In het servicepark geldt een maximum snelheid van 5 km/uur. Overtreding wordt als volgt bestraft: 
 - 1e overtreding: waarschuwing. 
 - 2e overtreding: een wedstrijdtijd tijdstraf van 5 minuten. 
 - 3e overtreding: niet tot de start worden toegelaten resp. uitsluiting. 
12.4.6 In verband met bepalingen van de plaatselijke brandweer is het een equipe en/of service team niet  
 toegestaan om brandbare vloeistoffen binnen een afstand van 5 meter van de bebouwing op te slaan.  

Tevens is het niet toegestaan om open vuur (b.v. BBQ) te hebben in het servicepark.  
Overtreding wordt als volgt bestraft: 
- 1e overtreding: waarschuwing. 

 - 2e overtreding: een wedstrijdtijd tijdstraf van 5 minuten. 
 - 3e overtreding: niet tot de start worden toegelaten resp. uitsluiting. 
12.4.7 Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om met gemotoriseerde 1- of meerwielige voertuigen in 
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 het servicepark te rijden (m.u.v. de wedstrijdauto’s en servicevoertuigen). Overtredingen worden als 
volgt bestraft: 

 - 1e overtreding: waarschuwing. 
 - 2e overtreding: een wedstrijdtijd tijdstraf van 5 minuten. 
 - 3e overtreding: niet tot de start worden toegelaten resp. uitsluiting. 
12.4.8 De maximaal toegestane geluid gevelbelasting is 70dBA. Het is niet toegestaan om harder geluid te   
 produceren op het serviceterrein. Overtredingen worden als volgt bestraft: 
 - 1e overtreding: waarschuwing. 
 - 2e overtreding: een wedstrijdtijd tijdstraf van 5 minuten. 
 - 3e overtreding: niet tot de start worden toegelaten resp. uitsluiting. 
12.4.9 Het betreden van het servicepark geschiedt geheel op eigen risico. 
12.4.10 Het is niet toegestaan trailers en autoambulances op het servicepark te parkeren.  
   Hiervoor wordt door de organisator een plaats aangewezen. 
  
13. Herkenning van officials 
 De officials zijn als volgt herkenbaar: 
 - Proevenchef:         rode hes, 
 - Controlepost-official:    gele hes, 
 - Baanpost-official:          gele hes. 
 
14. PRIJZEN 
 De volgende prijzen / bekers zullen worden uitgereikt: 

1. Algemeen Klassement    1e t/m 3eplaats 
2. Klassenkampioenschappen (voor gehele wedstrijd): 

  1 – 5 starters per klasse:   1e plaats 
  6 – 10 starters per klasse:   1e t/m 2eplaats 
  11 – 15 starters per klasse:  1e t/m 3eplaats 
  15 > starters per klasse:    1e t/m 5eplaats 

4. Klassen C3 t/m C8 (mits meetellende cupwedstrijd) 
  1 – 3 starters per klasse:    1e plaats  
  4 – 5 starters per klasse:    1e t/m 2eplaats  
  6 –10 starters per klasse:    1e t/m 3eplaats  
  11 –15 starters per klasse:   1e t/m 4eplaats  
  15 > starters per klasse:    1e t/m 5eplaats 
 Beide leden van de equipe ontvangen een beker. 
14.1 Prijzen / bekers welke niet door de equipe, of een vertegenwoordiger, opgehaald worden tijdens de 
 prijsuitreikingceremonie, vervallen aan de organisator. 
 
15 EINDKEURING  
15.1 Eindkeuring 
 Conform het gestelde in artikel 28 van het SRR zal de eindkeuring plaatsvinden bij:  

Van de Heuvel Motorsport, Handelsweg 7, 3771 MH Barneveld op zaterdag 8 april vanaf ca. 18.45 uur. 
De betreffende equipes zullen schriftelijk geïnformeerd worden. 

15.2 Protestgelden 
 Een protest moet schriftelijk ingediend worden bij de wedstrijdleider te samen met het protestgeld 
 conform het “Reglement Protesten” van het autosportjaarboek. 
 
15.3 Beroep 
 Elk beroep moet volgens de bepalingen van “Handleiding voor het instellen van beroep” van het 
 autosportjaarboek Hoofdstuk XVIII worden ingediend. 
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BIJLAGE 1: 
 
 
Naam, foto en telefoonnummer van de contactpersoon rijders en het werkschema. 
 

Contact Persoon Rijders 

Robert van der Zee 
 

 

 

 

 

 

+31(0)6 10157234 
Schema aanwezigheid (onder voorbehoud) 

 
Vrijdag 7 april: 
18:00 – 22:00  uur  Vrijwillige documentencontrole / verkenning 

 
Zaterdag 8 april: 
07:00 – 10:30  uur Documentencontrole / Technische keuring 
11:00 – 11:30  uur 1e vergadering Sportcommissarissen 
11:30 – 12:00  uur Officieel Publicatiebord (startlijst) 
12:00 – 13:00  uur Serviceterrein; start Rally 
13:40 – 14:40  uur 1e Hergroepering 
16:10 – 17:10  uur 2e Hergroepering 
18:15 – 18:45  uur Finish Rally / Eindkeuring 
18:25  uur 2e vergadering Sportcommissarissen 
19:55  uur Publicatiebord Rallycentrum (officieel eindklassement)  


