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Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd  
Algemeen Reglement Sectie Autocross op 15 december 2017  

Wijziging No.02 

 
CIRCUIT/BAAN  
7.1.1. Aan de zijden van de baan waar publiek staat moet de baan gemarkeerd worden door: 

Een dubbel geploegde afscheiding van totaal 3m breed, bestaande uit 1 of 2 dammen. De diepte van 
de dubbel geploegde geul moet tussen 30 en 40 cm diep zijn, waartussen 1 of 2 dammen zullen zijn 
opgetrokken van 40 tot 50 cm zó dat de som van beide samen 80 cm is. Zie tekening 7.1.1.A.  
OF 
Een dam van 2,5 meter breed en 80 cm hoog of 2 dammen van 1,5 m breed en 80 cm hoog vanaf het 
laagste punt vanaf het baanniveau aan de voet van de dam(men) aan de baanzijde gemeten. Een 
ploegvoor is hier niet verplicht. De schuine helling van de dam moet tenminste 60 graden zijn ten 
opzicht van het baanniveau / maaiveld. Zie tekening 7.1.1.B 
Dammen en wallen die langer dan 3 weken geen dienst doen moeten aan de baanzijde weer opnieuw 
opgezet worden met een minimale hoek van 70 graden 

 
Bovenstaand artikel vervangen door:  
7.1.1. Aan de zijden van de baan waar publiek staat moet de baan gemarkeerd worden door: 

Tekening 7.1.1.A 
Een geploegde afscheiding bestaande uit 2 of 3 dammen: 
De eerste dubbel geploegde afscheiding is totaal 3 m breed bestaande uit 1of 2  dammen. De diepte 
van de geploegde geulen moet tussen 30 en 40 cm diep zijn, waartussen 1 of 2 dammen zullen zijn 
opgetrokken van 40 tot 50 cm zó dat de som van beide samen 80 cm is 
De tweede geploegde afscheiding van totaal 1,5 m breed met 1 opgetrokken dam. De diepte 
van de geploegde geul aan de baanzijde moet tussen 30 en 40 cm diep zijn en de hoogte van de 
daarna opgetrokken dam moet 40 tot 50 cm zijn zó dat de som van beide samen 80 cm is. 
Tussen de eerste en tweede afscheiding moet minimaal 3 m ruimte zijn. Zie tekening 7.1.1 A 

 

 
OF 
Tekening 7.1.1.B 
Een dam van 2,5 meter breed en 80 cm hoog of 2 dammen van 1,5 m breed en 80 cm hoog  
vanaf het maaiveld aan de voet van de dam(men) aan de baanzijde gemeten. Een ploegvoor / 
greppel aan de baanzijde is hier niet toegestaan. De schuine helling van de dam moet 
tenminste 60 graden zijn ten opzicht van het baanniveau. Zie tekening 7.1.1.B 
Dammen en wallen die langer dan 3 weken geen dienst doen moeten aan de baanzijde weer 
opnieuw opgezet worden met een minimale hoek van 70 graden. 

 

 

7.1.5. Als er een sloot aangrenzend langs de baan ligt die dienst doet als greppel moet de veiligheid als 
volgt zijn: 
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Een dubbel geploegde afscheiding van totaal 2 m breed met daartussen 1 opgetrokken dam. De diepte 
van de dubbel geploegde geul moet tussen 30 en 40 cm diep zijn, waartussen 1 dam zal zijn 
opgetrokken van 40 tot 50 cm zó dat de som van beide samen 80 cm is. De geul aan de zijde van de 
sloot mag dan vervallen, zie tekening 7.1.5 A 
OF 
Een dam van 2 meter breed en 80 cm hoog vanaf het laagste punt vanaf het baanniveau aan de voet 
van de dam(men) aan de baanzijde gemeten. Een ploegvoor is hier niet verplicht. De schuine helling 
van de dam moet tenminste 60 graden zijn ten opzicht van het baanniveau / maaiveld. 

• De sloot moet aan de bovenzijde minimaal 2 m breed zijn;  

• De sloot moet op een diepte van 80 cm, vanaf maaiveld gemeten, tenminste 80 cm breed zijn; 

• Er moet voor de gestrande deelnemer om de 50 m een gemarkeerde oversteekmogelijkheid zijn. 

• De sloot moet droog zijn. zie tekening 7.1.5 B 
 
Oude Artikel 7.1.5. verplaatsen naar Artikel 7.1.1 
Als er een sloot aangrenzend langs de baan ligt die dienst doet als greppel moet de veiligheid als 
volgt zijn: 
Tekening 7.1.1.C 
Een dubbel geploegde afscheiding bestaande uit 2 dammen: 
 De eerste afscheiding is een geploegde afscheiding van totaal 2 m breed met daartussen 1 
opgetrokken dam. De diepte van de geploegde geul moet tussen 30 en 40 cm diep zijn, waartussen 1 
dam zal zijn opgetrokken van 40 tot 50 cm zó dat de som van beide samen 80 cm is. De geul aan de 
zijde van de sloot mag dan vervallen. De tweede geploegde afscheiding van totaal 1,5 m breed met 1 
opgetrokken dam. De diepte van de geploegde geul aan de baanzijde moet tussen 30 en 40 cm diep 
zijn en de hoogte van de daarna opgetrokken dam moet 40 tot 50 cm zijn zó dat de som van beide 
samen 80 cm is.Tussen de eerste en tweede afscheiding moet minimaal 3 m ruimte zijn. 
Zie tekening 7.1.1.C. 
 

 
OF 

Tekening 7.1.1.D 
Een dam van 2 meter breed en 80 cm hoog vanaf het maaiveld aan de voet van de dam(men) aan de 
baanzijde gemeten. Een ploegvoor / greppel aan de baanzijde is hier niet toegestaan. De schuine 
helling van de dam moet tenminste 60 graden zijn ten opzicht van het baanniveau / maaiveld. Zie 
tekening 7.1.1.D. 

• De sloot moet aan de bovenzijde minimaal 2 m breed zijn; 

• De sloot moet op een diepte van 80 cm, vanaf maaiveld gemeten, tenminste 80 cm breed zijn; 

• Er moet voor de gestrande deelnemer om de 50 m een gemarkeerde oversteekmogelijkheid zijn. 

• De sloot moet droog zijn. zie tekening 7.1.5 B 
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7.1.2. Aan de zijde van de baan waar geen publiek staat en rondom het middenterrein moet de baan 
gemarkeerd worden door: 
Tekening 7.1.2.A 
Een  geploegde afscheiding van totaal 1,5 m breed met 1 opgetrokken dam. De diepte van de 
geploegde geul aan de baanzijde moet tussen 30 en 40 cm diep zijn en de hoogte van de daarna 
opgetrokken dam moet 40 tot 50 cm zijn zó dat de som van beide samen 80 cm is. De geul aan de niet 
baan zijde zijde waar geen publiek staat mag dan vervallen. Zie tekening 7.1.2.A 
OF 
Tekening 7.1.2.B 
Een dam van 1,5 meter breed en 80 cm hoog vanaf het laagste punt vanaf het baanniveau aan de voet 
van de dam aan de baanzijde gemeten. Een ploegvoor is hier niet verplicht. De schuine helling van de 
dam moet tenminste 60 graden zijn ten opzicht van het baanniveau / maaiveld. Zie tekening 7.1.2.B 
Dammen en wallen die langer dan 3 weken geen dienst doen moeten aan de baanzijde weer opnieuw 
opgezet worden met een minimale hoek van 70 graden 
 

 
 

7.1.3 Veiligheidsstrook 

•  De veiligheidsstrook moet op het rechte eind minimaal 13 m en in de bochten minimaal 15 m 
breed zijn, gemeten vanaf baanzijde,  

• Waar publiek staat moet een afscheiding (van liefst drang- of bouwhekken) worden geplaatst; 

• De veiligheidsstrook waar publiek staat moet minimaal 15 m breed zijn, gemeten vanaf 
baanzijde, als er geen publiek staat 10 meter gemeten vanaf de baanzijde. 

• Waar publiek staat moet een afscheiding (vanaf 01-01-2019 drang- of bouwhekken verplicht) 
worden geplaatst; 

• Tussen publieksafzetting en obstakels / eerste rij voertuigen dient een vrije zone van minimaal 6 
m te zijn. 

• In de veiligheidsstrook mogen zich binnen 10 m van de baan geen obstakels/ afrasteringen of 
water/sloot bevinden; 

• Als er binnen de veiligheidsstrook buiten 10 m (een) obstakel(s) staat(n) dan moet de 
publieksafzetting tenminste op de lengte van het obstakel staan. De lengte van het obstakel 
wordt gemeten vanaf maaiveld. 

• Als er water/sloot langs de baan is binnen de veiligheidsstrook dan moet er een hefvoertuig op 
de helft van de baan staan (bocht uit). Dit bemande voertuig moet buiten de veiligheidszone 
staan en moet te allen tijde tussen het publiek en de sloot kunnen rijden. Tevens moet er aan de 
zijde van de baan een baanpost stand-by zijn. 
 

7.1.4. Aan de zijde waar geen publiek staat maar waar wel obstakels binnen 10 m vanaf de baan staan 
moet(en): 

• De veiligheidsdam 1,20 hoog zijn. Deze veiligheidsdam moet een hoek van 70 graden vormen 
ten opzichte van de baan, zie tekening 7.1.4; 

• Er doorsteken van minimaal 60 cm breed en 80 cm hoog, vanaf baanniveau gemeten, in de dam 
worden aangebracht. Er mag ook een trap gemaakt worden die minimaal 60 cm breed is en 80 
cm hoog is, met traptreden om de 40 cm. Gemeten vanaf baanniveau, zie tekening 7.1.4; 



 

  

 4 

 APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR. 0600.18.063 

• De doorsteken of traptreden in de bochten om de 25 m gemaakt worden en op het rechte eind 
om de 50 m; 

• Achter de doorsteken of traptreden een vrije ruimte van 3 m diep zijn waar de deelnemer een 
veilige positie in kan nemen;  

• De doorsteken vanuit elke positie op de baan zichtbaar zijn. 

 
 

7.2. Middenterrein 

• Het middenterrein moet minimaal 23 m breed zijn; : 
• Als de afzetting van het middenterrein voldoet aan de aan de zelfde eis waar het publiek staat 

mag het middenterrein bij uitzondering 15 meter breed zijn; 

• Op het middenterrein mogen tijdens de wedstrijd alleen officials en brandweerlieden aanwezig 
zijn;  

• Het middenterrein en de baan moeten kort gemaaid en overzichtelijk zijn; 

• Vanaf de baan gemeten mag/mogen binnen 15 m geen obstakel(s) op het middenterrein staan; 

• Dit/deze obstakel(s) mag/mogen nooit het zicht van de officials belemmeren.  
7.3. Baanafmetingen en andere bepalingen 

• De baanbreedte moet op het rechte eind minimaal 15 m breed zijn; 

• De baanbreedte moet in de bochten minimaal 20 m breed zijn; 

• De uitgang(en) van de baan moet(en) zo zijn aangelegd dat het niet mogelijk is om rechtdoor de 
baan te verlaten; 

• De breedte van de baan, de veiligheidsstrook en het middenterrein worden gemeten vanaf het 
diepste punt bij de dam aan de baanzijde. 

• De afscheiding tussen baan en veiligheidsstrook is daar waar de veiligheid maatregel/dam 
begint, zoals staat omschreven in 7.1.1 t/m 7.1.5 

7.4. Baanofficials en andere medewerkers 

• Voor baancommissarissen moeten aarden verhogingen van minimaal 1 m hoog zijn aangebracht 
met een vlakke bovenzijde. De vlakke bovenzijde moet van voldoende afmeting zijn om ruimte 
te bieden aan tenminste 1 of meerdere baancommissarissen;  

• De verhogingen mogen vanaf de rijrichting niet schuin oplopen; 

• De verhogingen moeten minimaal 3 meter uit de bocht zijn aangelegd. 

 


