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Palmares 

 
 
2018: 1e NED Legend 
winnaar: ? 
 
2017: 3e Het Markthuys Legend 
winnaar: Jean-Louis Renard / Thomas Sigtermans - Austin Healy 3000 
 
2016: 2e Het Markthuys Legend 
winnaar: Robert Millar / Midas Nelissen - Austin Healy 3000 
 
2015: Het Markthuys Regularity Rally (50 Km/uur) 
winnaar: Christophe de Leeuw / Pieter van Hoef - Opel Ascona 
2015: Het Markthuys Regularity Rally (60 Km/uur) 
winnaar: Gotz Pfauder / Martijn van Brussel - Opel Ascona 
 
2014: GTC Historic Demonstratie 2014 
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BIJZONDER REGELEMENT NED LEGEND 2018 
 

De 1e NED  Legend 2018 zal worden verreden mede volgens de bepalingen in het 
Standaard Reglement Historische Legend Rally’s goed gekeurd door de KNAF onder 
nummer: 045.18.061,datum 13/03/2018. 
 
BSHR Goedkeuringsnummer:  2018-06-01  Datum: 06-06-2018 
KNAF Permitnummer:   0412.18.189  Datum: 08-06-2018 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1 PROGRAMMA 

 
Zondag 27 Mei 2018 

00:00 uur Publicatie van het Voorlopig Bijzonder Reglement ( www.gtcrally.eu ) 

00:00 uur Openingsdatum van de inschrijving ( www.knaf.nl ) 

00:00 uur Publicatie van de Rallygids  ( www.gtcrally.eu ) 

00:00 uur Publicatie van het tijdschema ( www.gtcrally.eu ) 

Vanaf Publicatie van de lijst met geaccepteerde inschrijvingen op Facebook 

Woensdag 4 Juli 2018 

23:59 uur Sluitingsdatum van de inschrijving 

Donderdag 5 Juli 2018 

20:00 – 21:30 uur Persconferentie 
Hotel Princeville, Princenhagelaan 
5, 4813 DA Breda 

Zaterdag 7 Juli 2018 

23:59 uur Publicatie van de lijst met geaccepteerde inschrijvingen www.gtcrally.eu  

23:59 uur 
Sluitingsdatum voor extra plaatsen in servicepark/serviceplein 
( service@gtcrally.eu ) 

Zondag 8 Juli 2018 

13:00 – 22:00 uur Verzenden acceptatiebrieven per mail  

Vrijdag 13 Juli 2018 

20:00 – 23:59 uur Opening Serviceterrein 
Breda International Airport 
Pastoot van Breugelstraat 93 
4744 RC Bossenhoofd 

19:00 – 23:59 uur Opening Wedstrijdsecretariaat 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

19:00 – 23:59 uur Officieel publicatiebord 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

19:30 – 21:00 uur Documentencontrole 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

19:30 – 21:00 uur Uitreiking van het routeboek + documenten 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

19:30 – 21:00 uur 
Uitreiking Rallysafe  
(datalogger + rallysafe kit+kastje) 

Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

20:00 – 23:59 uur Verkenning regularity/tests Volgens schema, zie bijlage 3 

 
 
 
 

http://www.gtcrally.eu/
http://www.gtcrally.eu/
http://www.gtcrally.eu/
http://www.gtcrally.eu/
mailto:service@gtcrally.eu
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Zaterdag 14 Juli 2018 

07:00 – 23:59 uur Opening Serviceterrein 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

07:00 – 23:59 uur Opening Wedstrijdsecretariaat 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

07:00 – 23:59 uur Officieel publicatiebord 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

07:00 – 23:59 uur 

Digitaal Publicatiebord (Onofficieel): Dit 
publicatie bord zal online beschikbaar zijn, 
hieraan kunnen echter geen rechten 
ontleend worden 

Online: www.gtcrally.eu 

07:30 – 12:00 uur Verkenning regularity/tests Volgens schema, zie bijlage 3 

09:00 – 23:59 uur Media Centre open 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

12:00 – 13:00 uur Conformiteit controle,  volgens schema 
Mazda Dealer van Sprundel, 
Bredaseweg 241, 4705 RN 
Roosendaal  

13:30 uur 1e vergadering sportcommissarissen 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

14:00 uur Verplichte rijders briefing 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

14:00 uur Publicatie van de startlijst Officieel publicatiebord 

15:06 uur Start van de rally (1e deelnemer) 
TC-0 Podium, Breda International 
Airport, Bossenhoofd 

15:06 uur Ceremoniële start 
TC-0 Podium, Breda International 
Airport, Bossenhoofd 

Zondag 9 Juli 2017 

00:00 – 08:00 uur Opening Serviceterrein 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00:00 – 02:00 uur Officieel publicatiebord 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00:00 – 02:00 uur 

Digitaal Publicatiebord (Onofficieel): Dit 
publicatie bord zal online beschikbaar zijn, 
hieraan kunnen echter geen rechten 
ontleend worden 

Online: www.gtcrally.eu 

00:00 – 02:00 uur Opening Wedstrijdsecretariaat  

00:30 uur Finish van de rally 
Podium, Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00:30 uur  Prijsuitreiking 
Podium, Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00:30 uur Parc Fermé na de finish 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00.45 uur 2e vergadering sportcommissarissen 
Breda International Airport, 
Bossenhoofd 

00:45 uur Publicatie voorlopig eindklassement Officieel publicatiebord 

01:15 uur Publicatie officieel eindklassement Officieel publicatiebord 
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2 ORGANISATIE & OFFICIALS 

 
2.1 Organisator 
 Stichting Autosport Zuid West Brabant 
 
2.2 Dagelijks bestuur 
 Voorzitter:    Ralf Hereijgers  
 Vicevoorzitter:   Timothy Heeren 
 Penningmeester:   Jack Mathijsen 
 Secretariaat:    Lia Damen 
 Lid:     Patrick van der Linden 
 Lid:      Hugo van Opstal 
 Lid:     Jouri Dockx 
 Lid:      Marc de Groot 
 Lid:     Piet Oostvogels 
 Lid:     John Elst 
 Adviseur:    Jurgen Verpalen 
  
2.3 Permanent secretariaat 
 Het adres van het permanente secretariaat is:   Hofdreef 4 
         4881 DR Zundert  
         Tel.: +31 765963006 
         E-mail: timothy@gtcrally.eu 
           
 Het permanente secretariaat is geopend op maandag van 08:00 - 13:00 uur en 
 donderdag van 08:00 - 17:00 uur. 
 
2.4 Wedstrijdsecretariaaat ( Rally Headquarters ) 
 Het wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement:  Breda International Airport 
             Pastoot van Breugelstraat 93 
         4744 RC Bossenhoofd 
         Tel.: +31626741094 
 
2.4.1 Breda International Airport    Breda International Airport 
             Pastoot van Breugelstraat 93 
         4744 RC Bossenhoofd 
         Tel.: +31626741094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijdsecretariaat@Hornelandrally.nl


       
             Bijzonder Reglement  

             NED Legend 2018 
  

 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0412.18.189 10 

 

2.5 Officials van het evenement        
 Hoofd organisatie:     Timothy Heeren   (8569) 

Wedstrijdleider:     Timothy Heeren   (8569)   
 Assistent wedstrijdleider:    Nico Katsburg  (45289) 
 Assistent wedstrijdleider:    Vincent Spijker  (34123)  
 Assistent wedstrijdleider:    Piet Oostvogels  (7297) 
 Wedstrijdsecretaris:     Arie Kroezen   (9812)  
 KNAF Veiligheidsfunctionaris:   Jurgen Verpalen  (7311)  

       Andre Slotboom  (0001)  
Hoofd veiligheid:     Patrick van der Linden (11634)  
Hoofd conformitietscontrole:   Henk Harmsen  (31496) 

 
  College van Sportcommissarissen 
  Voorzitter:       W. Keijzer   (11488) 
  Leden:      L. Haastrecht  (4654) 

        M. Boonman   (21094) 
         M. Lambrechts  (16387) 
  Secretaris Sportcommissarissen:   Arie Kroeze   (9812) 
 
2.6 Overige medewerkers 

Routechef:       Ernst Klein   
Uitslagendienst:      Guus Rietbergen Rallysafe 
Contactpersoon rijders voor en na evenement: Timothy Heeren  
Contactpersoon rijders tijdens evenement:  Aart Ploeg 
Coördinatie marshals en materialen:   Mark Kastelijn - ARC 
000 car:       Martin Veldhuizen / volgt in bulletin 
00 car:       Robert van der Zee / Tara Fikkert 
0 Car:        volgt in bulletin 
Sluitwagen:        volgt in bulletin 
BSHR Observer      Henk Harmsen 
Proevenchefs regularity’s en/of tests   volgt in bulletin 
 

2.7 Judges of fact.      
 Judges of fact Verkenning:    Martin Veldhuizen  
 Judges of fact Reclame:     Aard Ploeg     
 Judges of fact Service:     Theo van de Kraats  
 Judges of fact Snelheid:     Luc Gommers    
 
2.8 Reglementering  
 Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig het gestelde in:  

• De FIA International Sporting Code (ISC) en haar bijlagen 

• Het KNAF Autosport Jaarboek (ASJ) 

• Het KNAF Reglement Historische Touring Events 

• Dit Reglement en eventuele bulletins 

• De Wegenverkeerswetgeving van het land (landen) waar het evenement 
plaats vindt. 
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 Alleen het BSHR kan ontheffing verlenen van het gestelde in dit Reglement.  
 Een goedgekeurd Reglement kan tot de start van de wedstrijd gewijzigd worden 
 door uitgifte van een bulletin. Tot één week voor de start van de rally dient elk door 
 de organisator uitgegeven bulletin goedgekeurd te worden door het BSHR. Elk 
 bulletin dat daarna wordt uitgegeven dient ondertekend te worden door de 
 wedstrijdleider. Elke wijziging of toevoeging zal gepubliceerd worden door middel 
 van een bulletin, voorzien van datum en volgnummer, en zal deel uit maken van het 
 Reglement. Bulletins dienen gepubliceerd te worden op het informatiebord in het 
 Wedstrijdsecretariaat. Het zal aan de equipes uitgereikt worden, die de ontvangst 
 dienen te bevestigen, tenzij dit onmogelijk is gedurende het verrijden van de 
 wedstrijd.  
 
2.9  Interpretatie van het Reglement  
 De wedstrijdleider is gedurende de wedstrijd verantwoordelijk voor de toepassing 
 van het gestelde in het Reglement. Het Reglement, bulletins en overige 
 documenten dienen in het Nederlands gepubliceerd te worden. Het is aan te 
 bevelen om een samenvattend reglement in de Engelse taal beschikbaar te stellen 
 in geval buitenlandse equipes deelnemen. 
 

3 KAMPIOENSCHAP 

 
 De NED Legend 2018 telt mee voor de Dutch Legend Challenge en is  
 de 2e wedstrijd in het Dutch Legend Challenge kampioenschap 2018. 
 

4 OMSCHRIJVING 
 

 De NED Legend 2018 is een navigatie/regelmatigheids evenement voor 
 historische en klassieke auto’s. Het behalen van de hoogste snelheid is op geen 
 enkele wijze  bepalend voor de eindklassering. De route van een Legend voert over 
 de openbare  weg en over voor het overige verkeer afgesloten weggedeeltes of 
 privé terreinen om de routeopdrachten uit te voeren. Doorslaggevend is het 
 uitvoeren van routeopdrachten waarbij de verloren tijd niet mag worden ingehaald.  
 De totale afstand is ongeveer 375 Km waarvan 115 Km aan regularity tests en  257 
 km aan verbindingsroute.  
 Het evenement bevat regelmatigheidssecties (hierna te noemen regularity’s) en/of 
 tests om de vaardigheid van de bestuurder en navigator te beoordelen. Gedurende 
 het verrijden van de regularity’s en/of tests zal  de opgelegde gemiddelde snelheid 
 de 70 km/uur niet te boven gaan.  
 

      De start en finish en het serviceterrein is bij Breda International Airport,  
      Pastoor van Beugelstraat 93, 4744 RC Bossenhoofd 
 
 De NED Legend bestaat uit totaal 5 secties met 2 secties van 3 regularity/tests,  en 
 2 secties van 2 regularity/tests in totaal 10 regularity/tests 
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 De Regularity/tests 1 & 4 hebben een lengte 2.7 km  
 De Regularity/tests 2 & 5 hebben een lengte 6.8 km  
 De Regularity/tests 3 & 6 hebben een lengte 13.3 km 
 De Regularity/tests 7 & 9 hebben een lengte 12.3 km 
 De Regularity/tests 8 & 10 hebben een lengte 22.1 km 

 

5 TOE TE LATEN AUTO'S 
 

5.1 Algemeen. 
 De auto dient op het moment van de start en voor de duur van het evenement te 

voldoen aan het gestelde in de wegenverkeerwetgeving van het land van 
registratie. De auto moet veilig en rijwaardig zijn en dient in een staat te verkeren 
die de uitstraling van het evenement weergeeft.  
Zogenoemde ‘Touring’ en ‘GT’ auto’s die gebouwd zijn tot 31-12-1985 worden 
toegelaten. De bestuurder dient de toelaatbaarheid van de auto aan te kunnen 
tonen door middel van het van toepassing zijnde FIA homologatie formulier, 
inclusief eventuele bijlagen. Uitgesloten van deelname zijn: Audi Quattro S1, MG 
Metro 6R4, Citroën BX 4TC, Ford RS 200, Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4, 
Subaru XT 4WD Turbo. 
Het motorgeluid van de auto dient adequaat gedempt te worden. Motoren, draaiend 
op 4500 tpm dienen minder dan 98 DB(a) geluid te produceren. 

 
5.2 Auto paspoort / identiteitskaart 
 Deelnemende auto’s dienen voorzien te zijn van één van onderstaande, geldige, 

identiteitskaarten: 

• FIA Historic Regularity Car Pass (HRCP). 

• FIA Historic Technical Passpoort (HTP). 

• RACB nationaal Passpoort  

• FIVA identiteitskaart 
 Indien men deze niet beschikt over een HRCP is deze aan te vragen bij het KNAF 

Federatiebureau 088 00 47 888 of A.keuper@knaf.nl. Buitenlandse deelnemers 
dienen dit bij hun eigen nationale autosport autoriteit (ASN) aan te vragen. 

 
5.3 Uitrusting / Extra voorzieningen 
 Elk type afstandmeter is toegestaan.  
 Er mogen maximaal zes lampen aan de voorzijde van de auto aanwezig zijn.  
 (Imitatie-) gasontladingslampen of LED-verlichting zijn niet toegestaan.  
 Dit ter controle aanbieden bij de conformiteitcontrole. 
 De standaard voorstoelen mogen vervangen worden door competitiestoelen 

(aanbevolen: FIA standaard 8855/1999 of 8862/2009). 
 Elke auto moet, naast de wettelijke verplichte uitrusting, uitgerust zijn met:  

• Ten minste vierpunts-veiligheidsriemen (aanbevolen: FIA 
standaard 8853/98 of 8854/98) 

• Een veiligheidskooi ( zie bijlage 2 ) 

• Een of twee brandblussers met minimaal 2.0 kg of 2.4 ltr. blusmiddel 
(aanbevolen: FIA standaard 8856/2015)  

mailto:h.duindam@knaf.nl
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• Een standaard brandstoftank of een geldige door de FIA gehomologeerde 
veiligheids-brandstoftank. 

• Een sleepkabel 

• Een niet poreus grondzeil 

• Een SOS/OK kaart (minimaal op A4-formaat) 

• Gevaren driehoek 
 
5.4 Categorieën 
 Categorie I: auto’s gebouwd vóór 31-12-1969. 
 Categorie II: auto’s gebouwd vanaf 01-01-1970 tot en met 31-12-1982. 
 Categorie III: auto’s gebouwd vanaf 01-01-1983 tot en met 31-12-1985. 
 
5.5 Banden 

 Banden moeten gehomologeerd en voorzien zijn van een DOT of E-keurmerk en 
toegestaan zijn voor gebruik op de openbare weg in de EU en dienen te allen tijde 
te voldoen aan de Wegenverkeerswetgeving. 
 

6 TOE TE LATEN EQUIPES 
 

6.1 Equipe 
 Een equipe bestaat uit twee personen in een auto. De twee leden van een equipe 
 worden aangeduid  als 1e en 2e bestuurder. Beide leden mogen tijdens het 
 evenement de auto besturen (uitgezonderd in het geval de 2e bestuurder geen 
 rijbewijs en/of een licentie heeft) en moeten in het bezit zijn  van een geldige licentie 
 voor het lopende jaar en geldig voor het evenement.  

De leeftijd van de navigator dient minimaal 16 jaar te zijn.  
Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet het inschrijfformulier 
mede ondertekend worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een 
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging 
van een schriftelijke machtiging. 

 
6.2 Licenties 

Iedereen die wil deelnemen aan een legend evenement dient over een “Historic 
Legend Clublicentie” of een rallylicentie op minimaal aspirant rally licentie te 
beschikken. 
Buitenlandse equipes kunnen deelnemen wanneer zij over een vergelijkbare 
rijderslicentie van hun ASN (b.v. RACB, DMSB, MSA, e.d beschikken) 
Deelname met een Rally Pas (Evenementen registratiebewijs) is niet toegestaan. 

 
6.3 Aanspakelijkheid en verplichtingen 

 Wanneer de deelnemer een rechtspersoon is of geen deel uitmaakt van de equipe 
zal tijdens de wedstrijd de bestuurder, zoals aangegeven op het inschrijfformulier, 
aansprakelijk gehouden worden voor alle aansprakelijkheden en verplichtingen van 
de deelnemer.  

 
 



       
             Bijzonder Reglement  

             NED Legend 2018 
  

 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0412.18.189 14 

 

6.4 Uitrusting equipe 
Op de klassementsproeven moet de equipe een door de FIA gehomologeerde helm 
en brandwerende overall dragen: 

• Helm: Minimaal FIA 8860-2004 of 8860-2010 of recenter 

• Brandwerende Overall: Minimaal FIA 8856-2000 of recenter. 

• Schoenen: Minimaal FIA 86 / ISO 6940 of recenter. 

• Brandwerend ondergoed 
Conform bijlage L van de ISC.  

 

7 INSCHRIJVINGEN 
 

7.1 Individuele inschrijving 
 Via de website www.gtcrally.eu en de link legend- inschrijven kan men inschrijven. 
 Na het invullen van alle gegevens en deze te verzenden zullen de gegevens 

worden verwerkt op het secretariaat. Na het versturen van de gegevens en het 
voldoen van het inschrijfgeld zoals beschreven in art 8.1 voor de sluitingsdatum van 
de inschrijving. Door het insturen van de inschrijving verklaren de equipes zich te 
houden aan het gestelde in dit reglement, niet alleen letterlijk maar ook in de geest. 

 Bijzonderheden, betreffende de bestuurder en/of navigator kunnen tot één week 
voor de start ingeleverd worden. Tot de aanvang van de controle van de auto 
(indien van toepassing) kan de ingeschreven auto vervangen worden. 

 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaan de deelnemer en equipe 
akkoord met het gestelde in het reglement. 

 
7.2 Maximum aantal inschrijvingen  
 Het maximum aantal toe te laten auto’s bedraagt: 30 
 
7.3 Acceptatie inschrijvingen   
 Een inschrijving wordt voorlopig geaccepteerd en een startnummer wordt voorlopig 

toegekend zodra het inschrijfgeld door de organisator uiterlijk op de dag van sluiting 
van de inschrijving (4 July 2018 om 23:59 uur) ontvangen is. 

 De organisator verstrekt na de inschrijving een ‘inschrijvingsbevestiging’ welke per 
mail aan de inschrijver wordt verzonden.  

 Op 7 July 2018 wordt op de internetsite www.gtcrally.eu en op de Facebook 
 pagina www.facebook.com/InternationaleGtcRally de voorlopige startlijst 
 gepubliceerd en worden de acceptatiebrieven per mail verstuurd aan de inschrijver. 
 De inschrijving wordt definitief geaccepteerd nadat de documentencontrole en de, 

eventueel van toepassing zijnde, controle van de auto met goed gevolg heeft 
plaatsgevonden. 

 
7.4  Weigering 
 De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of een 

reeds geaccepteerde inschrijving te annuleren, conform ISC art. 3.14. 
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8 INSCHRIJFGELDEN 

 
8.1 Inschrijfgeld  
 Bronz Entry:     € 395,- euro / Eigen risico € 500,- euro 
 In het inschrijfgeld is inbegrepen: 

• De secundaire aansprakelijkheidsverzekering 

• Twee rallyschild vermeldende het startnummer 

• Twee voorportier stickers vermeldende het startnummer 

• Twee stickers met startnummer ten bate van de verkenning 

• Een routeboek 

• Een overzichtskaart met de locaties van de regularity/tests 

• Een rallymagazines/publieksinfo 

• Een servicepakket: ca 60m² serviceplaats. 

• Een service doorlaatbewijs: Breda International Airport 

• 4 Weekendkaarten ten behoeven van de equipe en service personeel 

• Dinerbon voor zowel 1e als de 2e bestuurder op vrijdag 13 July 2018 
 Extra dinerbonnen voor bv service medewerkers zijn bij te bestellen  
 a €,11.00- via het secretariaat. (timothy@gtcrally.eu)  

 
  Gold Entry:     € 550,- euro / Eigen risico € 0,- euro 
 In het inschrijfgeld is inbegrepen: 

• De secundaire aansprakelijkheidsverzekering 

• Twee rallyschilden vermeldende het startnummer 

• Twee voorportier stickers vermeldende het startnummer 

• Twee stickers met startnummer tebn bate van de verkenning 

• Een routeboek 

• Vier overzichtskaarten met de locaties van de regularity/tests 

• Vier rallymagazines/publieksinfo 

• Een servicepakket: ca 60m² serviceruimte 

• Een extra 30m² serviceruimte 

• Twee service doorlaatbewijzen: Breda International Airport 

• 10 Weekendkaarten ten behoeven van de equipe en service personeel 

• Dinerbon voor zowel 1e als de 2e bestuurder op vrijdag 13 July 2018 
 Extra dinerbonnen voor bv service medewerkers zijn bij te bestellen  
 a €,11.00- via het secretariaat. (timothy@gtcrally.eu)  
 

 Het inschrijfgeld kan uitsluitend als volgt betaald worden: 

• Rabobank: 16.05.60.489  
 BIC RABONL2U  
 IBAN NL42RABO0160560489  
 T.n.v. Stichting Autosport Zuid-West Brabant te Rijsbergen.  
 

o.v.v. de naam van de equipe. 



       
             Bijzonder Reglement  

             NED Legend 2018 
  

 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0412.18.189 16 

 

 Het inschrijfgeld moet uiterlijk op de dag van sluiting van de inschrijving (4 Juli 2018 
om 23:59 uur) door de organisator ontvangen zijn. 

 
 Ingeval de betaling niet ontvangen is en aan de starttafel moet worden betaald, 

wordt het daar af te rekenen bedrag zonder uitzondering met € 50,- verhoogd. De 
inschrijving zal alleen dan geaccepteerd kunnen worden. 

 
 Verzoeken met betrekking tot extra mogelijkheden kunnen worden ingediend via 
timothy@gtcrally.eu. Na 7 Jul1 2018 om 23:59 uur kunnen geen verzoeken meer in 
behandeling worden genomen met betrekking tot extra serviceruimte of voor het bij 
elkaar plaatsen van teams op het serviceterrein. 

 
8.2 Terugbetaling inschrijfgelden 
  Het inschrijfgeld wordt terug betaald: 

• 100 % indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt. 

• In alle overige gevallen beslist de organisator, de gestelde redenen in 
ogenschouw nemende, hoe groot het te retourneren bedrag zal zijn.  

 
8.3 Serviceplein 

Voor deelnemers die geen eigen vaste service hebben, is er de 
mogelijkheid zich aan te melden voor het Serviceplein. Tegen een vaste vergoeding 
van €,75- kan men op het service terrein de nodige basis technische onder- 
steuning verkrijgen. Aanmelden via timothy@gtcrally.eu. 
 

8.4 Catering 
Voor deelnemers die geen eigen catering hebben, is er de 
mogelijkheid zich aan te melden voor het cateringpakket. Tegen een vaste 
vergoeding van € 20 per persoon,- kan men op het service terrein bij de Legend 
tent broodjes, soepje, drank (water koffie thee fris verkrijgen). Aanmelden via 
timothy@gtcrally.eu. 
 

9 VERZEKERING - VRIJWARING 

 
9.1 Verzekering van de equipe 

 De eigenaar van de ingeschreven auto dient in het bezit te zijn van een geldige 
 verzekering die dekking biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van 
 persoonlijk letsel en/of zaakschade op de openbare weg. Het is de verantwoording 
 van de eigenaar van de auto om zo’n verzekering en/of uitbreiding van de 
 bestaande verzekering te arrangeren. 
 
9.2 Verzekering van de organisator 

• De organisator dient gebruik te maken van de KNAF secundaire verzekering 
(boven  de WAM-dekking) ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van 
de organisator, haar medewerkers, officials en marshals van de rally.  

• Het inschrijfgeld bevat de premie voor de secundaire 
aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden samengevat:  
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•  De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van de  
  deelnemer/equipe tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald  
  deel van de wedstrijd dat verreden wordt op privéterreinen of op wegen  
  welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.  

•  De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering,  
   is € 7.500.000,00 per ongeval of gebeurtenis.  

•  Het eigen risico voor de eigenaar van de ingeschreven auto is bij bronz  
   € 500,00 en bij een gold inschrijving € 0,00 euro 

•  De dekking gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish van 
  de wedstrijd of op het moment dat de betreffende auto, door welke reden 
  dan ook, niet meer deelneemt.  

• In alle gevallen zal de verzekering, zoals wettelijk vastgesteld, van de 
eigenaar van de auto altijd prevaleren boven de KNAF secundaire 
verzekering. (zie art. 9.1). 

  
9.3 Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal 
 Zie Bijlage 6 
 

10 GEDRAG VAN DE EQUIPE 
 

10.1 Hinderlijk of onsportief gedrag 
  Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto’s te 

blokkeren (b.v. bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Ten allen tijde 
dient de equipe er rekening mee te houden dat overlast voor het overige verkeer, 
de mens en dier tot een minimum beperkt blijft. Onsportief gedrag of het niet 
opvolgen van instructies/ aanwijzingen van officials en/of marshals wordt bestraft.  

 
10.2  Verkeersovertredingen op de verbindingsroute 
 Tijdens het evenement dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de 

Wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan verkeersregels en/of het 
overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 10 
km/uur wordt al volgt bestraft, per etappe:  

• 1e overtreding: waarschuwing; 

• 2e overtreding: 180 seconden tijdstraf; 

• 3e overtreding: uitsluiting. 
 Overschrijding van de maximum snelheid met meer dan 50%: uitsluiting. 
 Een beslissing ter bestraffing van de equipe kan genomen worden ongeacht een 

door de politie en/of officials genomen sanctie en ongeacht de mogelijke uitkomst 
van zulke acties.  

 
10.3 Onderbreking van het evenement 
 Een equipe die niet meer kan deelnemen aan het evenement is verplicht om de 

wedstrijdleiding daarover te informeren. ( zie 19.3 ) 
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11 RALLYSCHILDEN - WEDSTRIJDNUMMERS - NAMEN EQUIPE 
 

11.1 Rallyschilden + Wedstrijdnummers 
 De organisator voorziet elke equipe van twee rallyschilden en twee 

wedstrijdnummers. De rallyschilden dienen zichtbaar aan de voor- en achter zijde 
van de auto aangebracht te worden. De rallyschilden mogen niet een kentekenplaat 
van de auto (gedeeltelijk) bedekken.  

 
 Gedurende de wedstrijd dienen de door de organisator verstrekte 

wedstrijdnummers aan beide zijden van de auto aangebracht te worden. De namen 
van de equipe en hun nationale vlag dienen op beide voorschermen of op beide 
achter zijruiten van de auto aangebracht te worden (max. letterhoogte is 3cm).  
Bloedgroepen mogen niet op de auto aangebracht worden. (Voorbeeld bijlage 5) 
 

12 RECLAME 

 
12.1.  Reclame van de organisator  

Verplichte reclame bestaat uit:  

• NED 

• Jumbo 
Deze verplichte reclame moet in zijn geheel worden aangebracht volgens 

 stickerschema welke u bij de documentencontrole ontvangt. 
(Voorbeeld bijlage 5) 

 
12.2 Historische uitvoering 
 Van elk model auto waarvan bewezen kan worden dat deze in het verleden heeft 

gereden in een bepaalde uitvoering (bijvoorbeeld: Gulf Porsche, Rothmans 
Porsche, Martini Lancia) is het toegestaan om deze uitvoering te blijven voeren op 
voorwaarde dat het dezelfde kleuren zijn en de stickers, respectievelijk belettering, 
de originele afmetingen hebben. 

 

13 DOCUMENTENCONTROLE - COMFORMITEITSCONTROLE 
 

13.1 Documentencontrole  
 Elke voorlopig geaccepteerde equipe moet zich melden bij de documentencontrole. 
 Tijdens de documentencontrole wordt het onderstaande gecontroleerd: 

• Correctheid en volledigheid van de informatie op inschrijfformulier 

• Betalingen 

• Licentie 

• Rijbewijzen / identiteitsbewijs  

• FIA Historic Regularity Run Car pas (HRCP) of FIA Historisch Technisch 
Paspoort (HTP) HTP of Nationaal Technisch Paspoort RACB of een FIVA 
identiteitskaart ( zie artikel 5.2 ) 

• Het kentekenbewijs van de auto 
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• Verzekeringbewijs van de auto 

• Kentekenbewijs van de verkenningsauto 

• Verklaring van de eigenaar van de wedstrijd auto in geval deze geen deel 
uitmaakt van de equipe. 

Indien de documenten niet in orde zijn wordt de equipe niet toegelaten tot de start. 
 De verklaring van acceptatie en afstand van verhaal dient door beide leden van de 

equipe te worden ondertekend ( zie artikel 9.3 ). 
 
13.2  Conformiteitcontrole  
 De conformiteitcontrole vóór de start is van algemene aard (merk en model van de 

auto, overeenkomst van de auto met de HRCP, HTP, FIVA identiteitskaart en het 
homologatieformulier, veiligheidsvoorzieningen, conformiteit met de 
wegenverkeerswetgeving, enz.). 

  
 Algemene controle van de auto omvat, onder andere: 

• Veiligheidsbeugel of kooi 

• Veiligheidsgordels  

• Brandblussers 

• Stoelen 

• Kleding equipes 

• SOS/OK kaart 

• Banden 
 

Een auto die niet goedgekeurd wordt, zal niet tot de start worden toegelaten. 
 ( voorbeeld van keuringrapport zie bijlage 4 ) 
 
13.3 Gemachtigde  

De equipe hoeft daarbij niet aanwezig te zijn; per equipe mogen maximaal 2  
servicepersonen aanwezig zijn. Hiervoor dient de equipe wel de “machtiging 

 conformiteitcontrole” ( zie bijlage 7 ) in tweevoud in te vullen en bij de 
 conformiteitcontrole te overhandigen. 

 

14 RESULTATEN 
 

14.1 Resultaten 
 Straffen worden uitgedrukt in uren, minuten, seconden of tienden van seconden. De 

eindresultaten worden bepaald door de rijtijden behaald op de regularity/tests , de 
tijdstraffen opgelopen tijdens routesecties en alle andere in tijd uitgedrukte straffen 
bij elkaar op te tellen. 

 Om geklasseerd te worden dient de auto op eigen kracht de laatste tijdcontrole van 
de wedstrijd gepasseerd te hebben. 

 De equipe met het laagste totaal zal uitgeroepen worden als algemene winnaar.  
 
14.2 Publicatie resultaten 
  Gedurende de rally zullen de volgende resultaten gepubliceerd worden (één en 

ander afhankelijk van de duur van de legend): 
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• Officieuze tussenstanden: Worden tijdens het evenement uitgereikt.  

• Voorlopig eindklassement: Wordt door de organisatie gepubliceerd aan het 
einde van de wedstrijd. 

• Officieel eindklassement: Gepubliceerd 30 minuten na publicatie van het 
voorlopig eindklassement. 

 
14.3 Ex aequo 
 In een 'ex aequo'-situatie in een Legend wordt de equipe die de beste tijd op de 
 eerste regularity/tests heeft behaald tot winnaar uitgeroepen. Als dit niet voldoende 
 is voor een beslissing, zullen de tijden van de 2e, 3e, 4e, enz. regularity/tests in 
 aanmerking  worden genomen. 
 

15 PROTESTEN - BEROEP 
 

15.1 Protesten 
 De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of opgegeven 

afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enig protest. In geval van “force 
majeure” waarbij een equipe door welke reden dan ook gehinderd wordt in het 
realiseren van een routeopdracht of het niet kunnen rijden van de ideale route, 
kunnen geen reden zijn van enig protest. 

 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.  

  
 Bij een overtreding geconstateerd door een judge of fact is geen protest mogelijk. 

Bij een beslissing van de wedstrijdleider is wel protest mogelijk. 
 Elk protest moet schriftelijk ingediend worden bij de wedstrijdleider tezamen met de 

waarborgsom, conform het “Reglement Protesten” van het ASJ.  
 
15.1 Beroep 
 Elk beroep moet worden ingesteld volgens de bepalingen van de “Handleiding voor 

het instellen van beroep”. Equipes moeten echter op straffe van verlies van het 
beroepsrecht, hun intentie tot beroep schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij 
de Sportcommissarissen, binnen één uur na de bekendmaking van de beslissing. 

 

16 PRIJZEN 
 

16.1 Prijzen 
 Alle leden van de equipe dienen aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Equipes die 
 niet volledig aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op een prijs. 
  
16.2 Algemeen klassement 

1e, 2e, 3e prijs een beker-set (bestaande uit 2 bekers) 
 
16.3 Aandenken NED Legend 2018 
 Voor iedere rijder en navigator die de finish behaald.  
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16.4 Overige prijzen  

• Beste buitenlandse deelnemer 

• Driver of the Year 
 
16.5 Prijsuitreiking. 
 De prijsuitreiking zal op zondag 15 Juli 2018, omstreeks 00:30 uur plaatsvinden bij 
 de finish op het finish podium. 
 

17 SAMENVATTING BESTRAFFINGEN ALGEMEEN 
 

17.1  Geen toelating tot de start van het evenement 

• Auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving  

• Auto gebouwd na 31-12-1985 

• Motorgeluid boven 98 db(A) 

• Geen geldige HRCP, HTP, Nat RACB paspoort of een FIVA Identiteitskaart 

• Meer dan 6 lampen / verlichting niet conform  

• Uitrusting van de auto niet in orde.  

• Banden niet conform wetgeving  

• Samenstelling van de equipe niet compleet  

• Verklaring minderjarige niet ondertekend 

• Bestuurder en/of navigator niet in het bezit van de juiste licentie  

• Rijders kleding niet conform dit reglement 

• Deelname niet geaccepteerd/geweigerd  

• Inschrijfgeld niet betaald  

• Verzekering van de equipe niet in orde  

• Documentencontrole niet met goed gevolg doorlopen 

• Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend 

• Gegevens van de auto niet conform en/of geen homologatieformulier 

• Auto niet goedgekeurd 
 
17.2 Strafseconden / Strafpunten 

• 2e overtreding verkeersregels en/of overschrijding max. snelheid  
 met 10 km/uur of meer: 180 seconden  
 

17.3 Ter beoordeling wedstrijdleider (tot maximaal uitsluiting) 

• Hinderlijk onsportief gedrag 

• 1e  overtreding verkeersregels en/of overschrijding maximumsnelheid 

• Ongevallen procedure niet goed opgevolgd  

• Rallyschilden niet goed aangebracht 

• Wedstrijdnummers niet goed aangebracht 

• Reclame niet onveranderd aangebracht 
 
17.4 Diskwalificatie 

• Banden niet conform de wetgeving tijdens wedstrijd       

• 3e overtreding verkeersregels en/of overschrijding maximumsnelheid 
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  Rally  –  Regularity  –  Off-Road Racing 

KRE offers affordable tripmasters for all kind of automotive sports. From Rally to 
Regularity, from Legend to off-roading. We offer tripmasters in all price categories. From 
a simple tripmaster that just offers stopwatch, speed, and 2 distances to tripmeters that 
offer easy proven average speed options that allows you to be at the right place on the 
right time every time.. Even all stages will be saved so that the complete event can be 
seen in your tripmaster. 

KRE Tripmasters are developed and produced in The Netherlands. Because the 
development is so close to the production, we can even offer custom developments for 
special needs. This varies from custom programs to custom mechanical design, from 
just a different color of the buttons, to a complete integrated custom made dashboard 
plate. These requests could even lead to a complete new design of a new product in our 
range. 

We strive to have the highest reliability with the highest level of possibilities with the 
integration of existing proven technology modules. 

Next to the production, it is also possible to build it into your car. Ask freely for all 
possibilities 
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WEDSTRIJD BEPALINGEN 
 

18 ROUTE 

 
18.1 Routeboek 
 Bij het ontwerp van de route en het tijdschema dient de organisator rekening te 

houden met de infrastructuur en agglomeratie van het gebied waar het evenement 
plaatst vindt, zodat overlast voor het overige verkeer, de mens en dier tot een 
minimum beperkt blijft. Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn 
opgenomen met betrekking tot de te volgen route en/of speciale routeopdrachten 
en/of navigatiesystemen. Wanneer de aangegeven route niet gevolgd kan worden, 
om welke reden dan ook, zal de organisator een omleiding maken. Deze omleiding 
zal aangegeven in een routebulletin. 

  De route, tijdcontroles, passeercontroles, neutralisaties, enz. zijn aangegeven op de 
tijdcontrolekaart, in het routeboek of routeopdracht.  

 
18.2 Rijtijd 
 De toegestane rijtijden worden aangegeven op de controlekaart. Deze kunnen 

gewijzigd worden door middel van een bulletin. 
 Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij 

een hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging per 
traject/etappe van een equipe bij tijdcontroles op de ideale passeertijd is 15 
minuten. 

 Indien een equipe om welke reden dan ook uitvalt tijdens een etappe of 
regularity/tests, kan de equipe bij een eerstvolgende hergroepering weer deelnemen, 
na goedkeuring van de wedstrijdleider. 
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19 SNELHEID - VERKEER 

 
19.1 Maximum gemiddelde snelheid  
 De maximum gemiddelde snelheid op een regularity/tests kan variëren tot 
 maximaal 70km/uur. Op een klassementsproef kunnen verschillende meerdere 
 regelmatigheidsecties met verschillende gemiddelde snelheden voorkomen. De 
 gegeven maximum gemiddelde snelheid mag de 20% niet overschrijden. 
 
19.2 Maximum toegestane vertraging 

Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij 
een hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging van een 
equipe bij tijdcontroles op de ideale passeertijd is 15 minuten. 

 
19.3 Onderbreking van het evenement  
 Een equipe die niet meer kan deelnemen aan het evenement is verplicht om de 

wedstrijdleiding daarover te informeren (telefoonnummer is : +31 (0)6 267 41 094 
 

20 VERKENNEN 
 

20.1 Algemeen 
 Tijdens de verkenning van de route en de regularity/tests moeten deelnemers zich 
 strikt houden aan de verkeersregels en het gestelde in het Bijzonder 
 Reglement, ten aanzien van het verkennen. Indien politiefunctionarissen of officials 
 een overtreding van de voorschriften voor het verkennen aan de organisator en/of 
 wedstrijdleider melden (datum, tijd, enz.), dan wordt de betrokken deelnemer als 
 volgt door de wedstrijdleider bestraft:  

• 1e overtreding: een tijdstraf van 120 seconden. 

• 2e overtreding: niet toegelaten tot de start respectievelijk uitsluiting (in dit 
geval wordt het inschrijfgeld niet terug betaald). 

  
20.2 Tijdschema verkenning 
 De organisator biedt de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid de route en de 

route van de regularity/tests te verkennen volgens tijdschema.  
 ( volgens schema bijlage 3 ) 
 
20.3  Speciale beperkingen 
 Na publicatie van de locaties van de regularity/tests op Facebook 
 www.facebook.com/InternationaleGtcRally, de website www.gtcrally.eu en in de 

rallygids is het niet toegestaan door een equipe of met deze equipe in verband te 
brengen personen om te rijden, met welk voertuig dan ook, op de wegen die 
gebruikt zullen worden als regularity/tests. De organisator zal deze wegen intensief 
controleren.  

 Elke overtreding van bovenstaande regels (art. 21.1, 21.2 en 21.3.) zal als volgt 
 door de organisator bestraft worden:  

• 1e overtreding: een tijdstraf van 120 seconden. 

• 2e overtreding: een straf ter beoordeling van de wedstrijdleider 
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20.4 Snelheidscontroles 

Gedurende de verkenning van de regularity/tests is het niet toegestaan om met een 
hogere snelheid over de betreffend wegen te rijden dan wettelijk is toegestaan en/of 
in tegengestelde rijrichting te rijden. Politie en marshals kunnen het gedrag van de 
equipes tijdens de verkenning nauwlettend visueel en/of met behulp van 
elektronische- en/of fotografische- en/of videoapparatuur vastleggen. Overtredingen 
zullen gerapporteerd worden aan de organisator resp. wedstrijdleider die, 
gebaseerd op het bewijsmateriaal, een straf kan uitspreken die zo ver kan gaan als 
het niet toe laten tot de start van de betreffende equipe. In verband met de 
verstrekte ontheffingen is de maximumsnelheid op de regularity/tests tijdens de 
verkenning vastgesteld op 70 km/uur, tenzij de verkeersregels ter plaatse een 
lagere maximumsnelheid voorschrijven. 

 
20.5 Aantal verkenningsronde 
 Per deelnemer zijn maximaal 2 verkenningsrondes toegestaan per 
 regularity/tests. Regularity/tests die meermalen worden verreden worden als één 
 regularity/tests beschouwd).  
 Tijdens de verkenning kunnen officials bij de start en  finish van de  Regularity/tests 
 het aantal ronden registreren. Het is alleen toegestaan de regularity/tests te 
 benaderen via de start en te verlaten via de finish. De organisator zal toezicht 
 houden op het naleven van de regels en tijdstippen van de verkenning.  
 
20.6 Verkenning auto 
 De organisator zal elke équipe van 2 stickers met het wedstrijdnummer voorzien. 
 Deze stickers moeten als volgt op de auto aangebracht worden:  

• 1 sticker op de voorruit, in de rechterbovenhoek.  

• 1 sticker op de rechter achterzijruit. 
 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). 
 
20.7 Protesten  
 Het besluit van de wedstrijdleider zal beslissend zijn.  Een dergelijke 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 terugbetaald 
 worden. 
 

21 START - HERSTART - INVOEGEN 

 
21.1 Start 
 De equipes dienen zaterdag 14 Juli 2018 om 14:00 uur aanwezig te zijn op het 
 Service terrein Breda Internationaal Airport, Pastoot van Breugelstraat 93 
 4744 RC Bossenhoofd (Organisatie tent) voor de verplichte deelnemers briefing.  
 De start van de wedstrijd zal plaats vinden in overeenstemming met de definitieve 
 startlijst vanaf de TC 0 Podium, Breda Internationaal Airport 
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 De start van de wedstrijd dient plaats te vinden in overeenstemming met de 
definitieve startlijst. De startvolgorde voor elke andere etappe kan worden 
vastgesteld aan de hand van de voorlopige resultaten van de voorgaande etappe of 
in overeenstemming met de startlijst van dag een. De wedstrijdleider kan de 
startvolgorde om motiverende redenen wijzigen. Wanneer een equipe zich na de 
ideale starttijd meldt, zal deze geacht te zijn gestart op de geplande starttijd.  
 

21.2 Tijd interval 
De tijdsinterval tussen de deelnemende auto’s is 1 minuut.  
Indien men meer dan 15 minuten te laat aan de eerste tijdcontrole van het 

 evenement verschijnt wordt men niet meer toegelaten aan het evenement. 
 
21.3 Invoegen  
 Tijdens een evenement met meerdere secties bestaat voor een equipe die 

gedurende een sectie door welke reden dan ook opgegeven heeft of een 
tijdcontrole van een sectie gemist heeft, de mogelijkheid om de wedstrijdleider te 
verzoeken om te mogen starten in de eerstvolgende sectie.  

 De wedstrijdleider zal een bestraffing vaststellen voor de betreffende equipe voor 
elke gemiste passeer- of tijdcontrole of tijdwaarnemingpunt.  

 

22 SERVICE - ASSISTENTIE 

 
22.1 Service en reparatie 
 Service of reparaties aan de deelnemende auto is alleen op het door de organisatie 

aangewezen serviceterrein toegestaan. Elke hulp van derden en/of door een 
serviceteam van de equipe buiten het serviceterrein is niet toegestaan en kan 
bestraft worden. De organisator kan specifieke maatregelen treffen met betrekking 
tot het verlenen van de serviceverlening. 

 
22.2 Locatie service 
 Locatie: Breda Internationaal Airport, Pastoot van Breugelstraat 93 4744 RC, 
 Bossenhoofd. 
 Geopend van: Vrijdag 13 Juli 2018 20:00 - 23:59 uur 
    Zaterdag 14 Juli 2018 07:00 - 23:59 uur 
    Zondag 15 Juli 2018 00:00 - 08:00 uur  
 Toelating tot het serviceterrein is alleen voor (service) voertuigen 
 die voorzien zijn van de raamsticker “Service Breda Airport” (duidelijk op de 
 voorruit geplakt). De serviceteams dienen zich eerst te melden bij de ingang van 
 service terrein en worden door de official op hun plek gewezen.  
 
22.3 Tanken van de auto 
 Het is toegestaan om op de eigen serviceplek  de wedstrijdwagen te tanken. 
 Daarnaast is in het routeboek een tankmogelijkheid aangegeven. 
 Locatie: Maple-Farm, Rijksweg-Zuid 51 Roosendaal ( benzine station euro 95/98 )  
 Beide bestuurders moeten zich tijdens het tanken buiten de auto bevinden! 
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22.4 Trailerpark 
 Het serviceteam dient in / of bij het trailerparc de wedstrijdauto’s van de  trailer te 
 rijden, het lossen van de wedstrijdauto’s bij het serviceterrein is niet mogelijk!   
 De trailer blijft in het trailerpark.  

 
Na het aanbrengen van de juiste verplichte servicestickers op de servicewagen(s) 
rijdt u de servicewagen(s) en de wedstrijdauto naar het serviceterrein. De trailer 
blijft in het trailerpark. Bij de ingang van het serviceterrein wordt u door een official 
naar uw serviceplaats gebracht.  
Locatie: Nnb 

 
22.5 Bepalingen servicepark. 

• Het is niet toegestaan om in het servicepark te rijden met gemotoriseerde 
voertuigen anders dan de rally auto en de service wagen.  

• Het gebruik van bijvoorbeeld trikes, quads, motoren, brom- en snorfietsen is 
dus NIET toegestaan.  

• Een niet poreus grondzeil is verplicht te gebruiken onder de wagen. 

• Een goedgekeurde brandblusser met een inhoud van 6 kg ABC-poeder of 
een equivalent aanwezig. 

• Equipes dienen zich bij gemotoriseerde verplaatsingen te allen tijde te 
houden aan de instructies van de marshals en u dient stapvoets te rijden 
(maximaal 5 km/uur).  

• Overtreding van het bovenstaande zal worden bestraft met: 
 1e overtreding: een tijdstraf van 120 seconden; 
 2e overtreding: een straf ter beoordeling van de wedstrijdleider. 

• Op zondag 15 Juli 2018, 08:00 uur, moeten de deelnemers alles van het 
terrein hebben verwijderd en dient de ondergrond schoon te zijn. Indien zich 
daarna nog voertuigen, voorwerpen of vuil op de servicelocatie bevinden, zal 
de organisatie op kosten van de deelnemer het servicepark laten ontruimen 
c.q. reinigen. 

 

23 CONTROLES 

 
23.1. Algemene bepalingen 
 Tijdcontroles, Tijdwaarnemingspunten, Hergroeperingen worden aangegeven door 

van FIA controleborden afgeleide borden. Het gebied in een straal van 25 meter 
rond de controle dient als controlegebied beschouwd te worden.  

 Controles dienen 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste auto 
operationeel te zijn. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluit de controle 15 
minuten na de geplande passeertijd van de laatste auto. ( Zie bijlage 1 ) 

 
23.2 Controlepostofficials 
 Alle controlepost-officials en baanpost-officials moeten als volgt herkenbaar zijn:  

• Proevenchef:   Rood Stage Commander Hes,  

• Controlepost-marshal:  Geel KNAF Marshal Hes,  

• Baanpost-marshal:   Geel KNAF Marshal Hes  
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• Contact persoon rijders:  Rood Relations Officer Hes 

• Conformiteit controle:  Zwarte Hes 

• TV Media:    Groene Hes 

• Overige pers:  Witte Hes 
 
23.3 Tijdcontrolekaart (Tijdkaart)  

Elke equipe ontvangt bij de start een tijdkaart. De tijdkaart dient bij de finishcontrole 
van een etappe ingeleverd te worden. De tijdkaart dient ten allen tijde beschikbaar 
te zijn, speciaal bij controles waar de tijdkaart afgestempeld, ingevuld of afgetekend 
moet worden. De afwezigheid van een stempel of registratie wordt bestraft. Het niet 
overhandigen van de tijdkaart resulteert in uitsluiting. Elke correctie of toevoeging 
van/aan de tijdkaart welke niet bevestigd is door een marshal zal resulteren in 
uitsluiting. De equipe is zelf verantwoordelijk om de tijdkaart aan te bieden bij een 
controle en voor de juiste registraties op de tijdkaart.  

 
23.3 Passeercontrolekaart (controlekaart) 
 Elke equipe ontvangt bij de start een controlekaart voor de registratie van de 

verschillende passeercontroles langs de route. De afwezigheid van een stempel of 
registratie zal bestraft worden. Het niet kunnen overhandigen van de controlekaart 
resulteert in uitsluiting. 

 
23.4 Passeercontroles (PC of RC) 
 De organisator dient voor de start van de wedstrijd de herkenbaarheid van een 

bemande of onbemande passeercontrole bekend te maken.   
 Bij een bemande passeercontrole moet de marshal alleen de controlekaart 

afstempelen en/ of aftekenen zodra de equipe deze overhandigd, zonder de 
passeertijd te vermelden.  

 
23.5 Tijdcontroles(TC) 
 Bij een tijdcontrole noteert de marshal het tijdstip waarop de kaart werd 

overhandigd. De tijdregistratie kan ook plaatsvinden door middel van elektronische 
apparatuur. De ideale meldingstijd wordt verkregen door de rijtijd die is toegestaan 
voor het afleggen van de routesectie op te tellen bij de starttijd van deze sectie. Elk 
verschil tussen de werkelijke meldingstijd en de ideale meldingstijd zal als volgt 
worden bestraft:  

• A. Te laat melden: 0 strafseconden per minuut of deel van een minuut;  

• B. Te vroeg melden: 60 strafseconden per minuut of deel van een minuut.  
 Een equipe mag straffeloos (ideaal) te vroeg “inklokken” bij de laatste tijdcontrole 

van het evenement. 
 
23.6 Geheime tijdcontrole (GTC of TP) 

De locatie noch de rijtijd naar een geheime tijdcontrole (tijdwaarnemingspunt) dient 
aangegeven te worden. Elke afwijking te vroeg of te laat wordt bestraft. 
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23.7 Hergroepering controles (HG) 
Bij aankomst bij een hergroepering moeten de equipes de tijdcontrolekaart aan de 
marshal van de controlepost overhandigen. De equipes krijgen aanwijzingen over 
de starttijd van de volgende sectie of etappe. 
 

24 REGULARITY / TESTS 

 
24.1 Definitie 
  Regularity/tests mogen verreden worden op de openbare weg en/of op wegen of 

terreinen die speciaal voor dit doel zijn afgesloten voor het overige verkeer. De 
equipe dient de regularity/tests af te leggen op de door de organisator aangegeven 
gemiddelde snelheid. 

 
24.2  Handhaving van de gemiddelde en maximum snelheid op de regularity  
 Voor de handhaving / controle op de gemiddelde en maximumsnelheid moet de 
 organisatie gebruikmaken van het Rally Safe systeem.    
 
24.3 Aanvullingen Rallysafe (zie ook SRR 25.4.7 Volgsysteem) 
24.3.1 Tijdens het verkennen wordt een elektronisch volgsysteem (Rallysafe 
 datalogger) toegepast. Dit volgsysteem kan niet alleen de route uitlezen, maar ook 
 de gereden snelheden. Het Datalogger moet in de verkenningsauto zijn 
 gemonteerd, waarbij dit systeem permanent geactiveerd moet zijn.  
 Uitschakeling van dit systeem tijdens de verkenning of het niet correct werken van 
 dit systeem zal worden gemeld aan het college van sportcommissarissen. In het 
 Bijzonder Reglement zal worden vermeld wanneer dit volgsysteem zal worden 
 uitgereikt en wanneer dit uiterlijk weer ingeleverd moet worden. Voor het gebruik 
 van dit volgsysteem kan een waarborgsom worden gevraagd.  
 Het Rallysafe tracking systeem is uitgerust met noodsituaties alarmeringen. De 
 knop voor noodsituaties op het tracking systeem moet door de rijders eenvoudig te 
 bedienen zijn.  
24.3.2 In geval van een ongeval waar dringende medische hulp is gewenst moet indien 
 mogelijk het rode “SOS” teken onmiddellijk getoond worden aan de volgende 
 auto’s. De knop voor de noodsituaties van het tracking systeem moet zo snel 
 mogelijk geactiveerd worden.  
24.3.3 In geval van een ongeval waar geen directe medische hulp benodigd is, moet 
 duidelijk het “OK” teken getoond worden aan de volgende auto’s. Op het tracking 
 systeem moet de “OK” knop binnen een minuut worden geactiveerd.  
24.3.4 Alle auto’s worden uitgerust met het Rallysafe tracking systeem.  
 De installatie wordt gecontroleerd bij de conformiteit controle. Instructies  rondom 
 uitgifte, inbouw en teruggave zullen worden verstrekt door de organisator. 
 Elke inbreuk op de werking en gebruik tijdens de rally zal worden gemeld aan de 
 Sportcommissarissen. Een “eigen” fitting kit, bestaande uit de voedingskabel van de 
 unit, een interne WiFi antenne en een externe antenne welke op het dak geplakt 
 wordt, kan vooraf bij Rallysafe worden gekocht of kan tijdens de rally worden 
 gehuurd. 
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24.4 Installatie van het Rallysafe tracking systeem.  
24.4.1 Tijdens het competitieve deel van de rally wordt het Rallysafe tracking systeem 
 gebruikt. Dit systeem heeft een continue betrouwbare voeding nodig van 9 tot 28 
 Volt DC voor de veiligheid van de rijders en de correcte werking van het systeem. 
 Het is verplicht dat het systeem is aangesloten op een niet geschakelde voeding 
 van de pluspool van de accu, dus voor de hoofdschakelaar om zeker te stellen dat 
 de voeding naar het systeem aanwezig is. In alle deelnemende auto’s moet een 
 “fitting-kit” zijn gemonteerd voor de keuring. Deze kit kan gehuurd worden tijdens 
 het evenement of aangeschaft worden bij Rallysafe Nederland.  
24.4.2 Voor de verkenning wordt tijdens de documentencontrole ook een datalogger 
 uitgegeven aan de deelnemers. Deze datalogger moet in de auto, gebruikt voor de 
 verkenning werkend aanwezig zijn. De datalogger registreert de route en de 
 snelheden tijdens de verkenning. Het is uitdrukkelijk verboden de datalogger uit te 
 schakelen of de werking te belemmeren.  
24.4.3 De equipe is verantwoordelijk voor de goede werking van het tracking systeem en 
 de datalogger. Een overtreding van de werking wordt gemeld aan het College  
 van Sportcommissarissen. In het programma zijn de tijdstippen en locaties van de 
 uitgifte en inname van datalogger en tracking systeem aangegeven. De datalogger 
 moet direct na de verkenning worden ingeleverd in inde kamer van Rallysafe.  
  
 En het tracking systeem moet in principe bij het Parc Fermé worden uitgebouwd, 
 daarbij moet 1 persoon van het serviceteam aanwezig zijn om dit te assisteren.  
 
24.5 Handhaving van de maximum en gemiddelde snelheid op de regularity/tests 
 Gedurende het verrijden van een regularity/tests wordt de snelheid gecontroleerd. 

Overschrijding van de maximum snelheid van 110 km/uur met meer dan 10 % wordt 
als volgt bestraft:    

• 1e overtreding: waarschuwing 

• 2e overtreding: 240 seconden tijdstraf 

• 3e overtreding: diskwalificatie 
Overschrijding van de maximum snelheid van 110 km/uur met meer dan 50% wordt 

 bestraft met onmiddellijke uitsluiting. De beslissing van de wedstrijdleider is 
 definitief. Er is geen recht op het indienen van een protest. 
 
24.6 Veiligheid 

 Op de regularity/tests kunnen marshals aanwezig om de veiligheid van de equipes 
en eventueel aanwezige toeschouwers te bewaken. Het is equipes op de 
regularity/tests niet toegestaan om tegen de voorgeschreven richting in te rijden. 

 Het is niet toegestaan om stil te staan op de regularity/tests buiten een 
passeercontrole (PC), tijdwaarnemingpunt (TP) en de finish van de regularity/tests. 

   Een equipe die stopt, om welke reden dan ook, op de regularity/tests moet de 
    gevarendriehoek op tenminste 50 meter voor de stilstaande auto plaatsen, zelfs   
    wanneer de auto naast de weg staat.  
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24.7 Vlagprocedure 
Een Rode vlag betekent: 

 Bij het tonen van een rode vlag moet de rijder direct snelheid verminderen en deze 
 aanzienlijk verlaagde snelheid tot het eind van de regularity/tests handhaven en 
 tevens de aanwijzingen van officials of bemanning van hulpvoertuigen opvolgen.  
 De rode vlag wordt op alle posten getoond bij de gemarkeerde radioposten. De 
 rode vlag kan vergezeld worden door een rode LED lamp. De regularity/tests is 
 stilgelegd. Aan elke equipe die niet aan deze regel voldoet wordt een straf door de 
 Sportcommissarissen opgelegd. 

 
Equipes die een rode vlag hebben gekregen zullen een passende rijtijd worden 

 toegekend conform artikel 39. 
 
Een gele vlag betekent:  

• Pas op, gevaarlijke situatie stilstaande of langzaam rijdende auto op de route.  

• Pas op, gehele of gedeeltelijke blokkering van de route. 

• Hulpvoertuigen op de regularity/tests. 
 

 Een equipe welke de gele vlag is getoond kan een passende rijtijd worden 
 toegekend, conform art 39, na ontvangst van een rapport van een official. 
 
24.8 Calamiteit procedure 
    Elke equipe is verplicht een geplastificeerde waarschuwingsteken op A4-formaat 
  in de deelnemende auto te hebben met op de ene kant een rood reflecterend   
   “SOS”-teken en op de andere kant een groen reflecterend “OK”- teken. In geval     
   van een ongeval waar dringende medische hulp is gewenst moet de equipe,    
   indien mogelijk, het “SOS” teken onmiddellijk tonen aan de eerst volgende auto.  
 
   Een equipe die het rode “SOS” teken ziet of een auto ziet die een zwaar ongeval 
   heeft gehad en waar de equipe nog in de auto zit en geen rood “SOS” teken laten  
   zien, moet zonder uitzondering onmiddellijk stoppen om te helpen. Alle nog    
   volgende auto’s moeten ook stoppen. De tweede auto die ter plaatse is, moet    
   doorrijden naar de eerstvolgende radiopost om deze te waarschuwen en te   
   voorzien van de volgende informatie.  

• Wedstrijdnummer van de betreffende equipe,  
• Of en hoeveel bestuurders of toeschouwers gewond zijn,  
• Of een bestuurder of toeschouwer bekneld is in of buiten de auto.  
• Plaats van het ongeval, b.v. dichtstbijzijnde bol-pijl situatie of kilometerpost,  
• Elke andere belangrijke informatie, b.v. vuur, water.  

De daarop volgende auto’s moeten de route vrij houden voor de 
hulpverleningsvoertuigen. Alle equipes die gestopt zijn conform deze procedure 
zullen een passende tijd krijgen. In geval van een ongeval waar geen directe 
medische hulp benodigd is, moet duidelijk het “OK” teken getoond worden aan de 
volgende auto’s. Wanneer de equipe de auto verlaat, moet het “OK” teken op een 
duidelijk zichtbare plaats voor andere deelnemers getoond worden aan andere 
deelnemers. Een equipe die in de gelegenheid is om te stoppen maar dit niet doet, 
zal bestraft worden door de Sportcommissarissen, welke straffen kunnen 
opleggen tot en met uitsluiting. 
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• Het telefoonnummer van de hulpdiensten is: +31 (0)6 267 41 094 

• Wanneer een deelnemer opgeeft, moet hij de organisator informeren.  
 het telefoonnummer is : +31 (0)6 267 41 094  

 Alle deelnemers die niet meer kunnen deelnemen aan het evenement zijn verplicht 
 hun tijdkaart zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde controle post in te leveren. 
 
24.9 Start regularity/tests 
 regularity/tests beginnen met een staande start. Zodra de equipe met de auto voor 

de startlijn is gestopt, zal de marshal de vertrektijd op de tijdcontrolekaart noteren. 
Het aftellen zal met de hand of met een elektronisch aftelsysteem, dat de seconden 
aftelt, plaatsvinden. Zodra de laatste 5 seconden zijn verstreken zal het startsignaal 
worden gegeven, waarna de auto onmiddellijk dient te vertrekken. Op een afstand 
van 0,5 meter achter de startlijn staat een elektronisch oog welke zal reageren als 
de deelnemer te vroeg start. Starten voor dat het startsein is gegeven zal bestraft 
worden. Als alternatief kan bovenstaande aftelmethode worden vervangen door een 
hand systeem waarbij de starter luid zal aftellen: 30”, 15”, 10” en de laatste vijf 
seconden één voor één. De marshal mag alleen een nieuwe starttijd geven in geval 
van overmacht. Indien de vertraging is veroorzaakt door de equipe, zal de marshal 
geen nieuwe starttijd geven. De wedstrijdleiding kan beslissen de één minuut 
startinterval op de  regularity/tests te verkorten tot 30 seconden.   

 Bij een rondkoers kan het voorkomen dat de start wordt uitgesteld met 15 seconden 
 omwille van de veiligheid.  
 
 Dit kan maximaal twee keer voorkomen per startprocedure. Hierna wordt de start 
 afgebroken en uitgesteld met één minuut, waarna de startprocedure wordt 
 hervat zoals beschreven in artikel 24.6. 
 
24.10  Tijdwaarnemingspunten (TP)  
 De locatie noch de rijtijd naar een tijdwaarnemingpunt (geheime tijdcontrole) wordt 

aangegeven. De locaties op de regularity/tests kunnen aangegeven worden met het 
bord GTC/TP ( bord met klok) of virtueel via GPS waypoints. In het zicht van en bij 
een aangegeven tijdwaarnemingpunt mag niet opzettelijk langzaam gereden 
worden en/of gestopt worden. Voor elke regularity/tests is door de organisator een 
normtijd vastgesteld. Elke  1/10 afwijking boven of onder de normtijd wordt bestraft 
met 1 strafseconde. De tijdregistratie geschiedt in minuten, seconden en tienden 
van seconden. Er kunnen meerdere tijdwaarneming- punten in een regularity/tests 
opgenomen worden. 
Voorbeeld: Wanneer er 3 tijdwaarnemingspunten (A, B, C) zijn, zal de rijtijd 

 gemeten worden van de start tot A, van A tot B, van B tot C, of een mix van 
 voorgaande metingen. Zoals vermeld in Bijzonder Reglement. 
 Overschrijding van de aangegeven gemiddelde snelheid bij een 
 tijdwaarnemingspunt op de regularity/tests met 20% wordt als volgt bestraft met:  

• 1e overtreding: waarschuwing 

• 2e overtreding: 180 strafseconden 

• 3e overtreding: diskwalificatie  
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Overschrijding van de aangegeven gemiddelde snelheid bij een tijdwaarnemingpunt 
op de regularity/tests met 50% wordt bestraft met diskwalificatie.  
Wanneer een bemande passeercontrole(PC) in een regularity/tests is opgenomen 
dient de equipe te stoppen. Het niet stoppen wordt bestraft met uitsluiting. 

  Indien een regularity/tests, om welke reden dan ook, onderbroken of gestopt moet 
worden kan de wedstrijdleider elke benadeelde equipe(s) een tijd toewijzen die 
hij/zij als de meest faire beschouwd. 

 
24.11  Finish regularity/tests 

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. Duidelijk 
opzettelijk zichtbaar langzaam rijden en/of stoppen in het zicht van of bij de 
vliegende finish is niet toegestaan. 
 

24.12 Assistentie  
Tijdens een regularity/tests is elke vorm van hulp door derden verboden, 
uitgezonderd het laten duwen van de auto met als doel de auto weer op de weg te 
brengen of de weg vrij te maken. 
 
 

25 SAMENVATTING STRAFFEN 

 
25.1 Geen toelating tot de start van het evenement 

• Verkennen van de route en klassementsproeven voorafgaand de wedstrijd  

• Geen waarschuwingsteken ‘SOS’ / ‘OK’ in de auto aanwezig 

• Verkennen met de deelnemende auto. 

• 2e overtreding verkenningsregels 

• Overschrijding maximum snelheid tijdens de verkenning 

• Afwezig bij verplichte briefing 

• Gemiste tijdcontrole bij de start 
 
25.2 Strafseconden 

• 1e overtreding verkenningsregels     120 seconden 

• Missen van een passeercontrole     500 seconden 

• Tijdcontrole: iedere minuut te vroeg      60 seconden 

• Tijdcontrole: iedere minuut te laat        0 seconden 

• 1e keer stilstaan op de regularity/tests    120 seconden 

• 2e keer stilstaan op de regularity/tests    240 seconden 

• Te vroeg starten, per seconde       20 seconden 

• Te laat starten, tot en met 15 minuten te laat, per minuut   60 seconden 

• 1e overschrijding gemiddelde snelheid met 20% of meer  200 seconden 

• 2e overschrijding gemiddelde snelheid met 20% of meer 500 seconden 

• 2e Overschrijding maximum snelheid van met 10%  240 seconden 

• Missen van een tijdwaarnemingpunt    300 seconden 
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• Per seconde afwijking boven of onder de normtijd bij GTC        1 seconde 

• Per seconde afwijking boven of onder de normtijd bij finish   10 seconden 

• Te vroeg bij de laatste tijdcontrole (finish) van een etappe     0 seconden 

• 1e overtreding bepalingen serviceterrein    120 seconden 
 
25.3 Ter beoordeling wedstrijdleider / sportcommissarissen (tot maximaal uitsluiting) 

• 1e Overschrijding maximum snelheid van 110 km/uur met 10% 

• Overschrijding maximale vertraging in relatie met een mogelijk herstart 

• Maximum straf i.v.m. het invoegen 

• Verkenningsstickers niet juist aangebracht 

• Overtreding van de service/reparatie bepalingen 

• Geen vloeistof zeil/folie onder de auto 

• Herhaald missen van een passercontrole 

• Tijd-controlekaart niet goed behandeld 

• Gewijzigde, geknoei van de tijd-controlekaart door de equipe 

• Negeren van de gele en/of rode vlag procedure 

• Calamiteiten procedure niet opgevolgd  

• Georganiseerde service door de equipe 

• Niet respecteren tijdschema verkennen 

• 2e overtreding bepalingen serviceterrein 
 
25.4  Uitsluiting  

• 3e Overschrijding maximum snelheid van 110 km/uur met 10% 

• Niet kunnen overhandigen van de tijd-controlekaart 

• Een correctie en/of toevoeging van de tijd-controlekaart door de equipe 

• Tegen de richting inrijden op een regularity/tests 

• 3e keer stilstaan op de regularity/tests 

• Overschrijding gemiddelde snelheid met 50% of meer 

• Niet stoppen bij een passeercontrole 

• Inhalen tussen de vliegende finish en stop finish 

• Externe hulp op de regularity/tests 

• Verkennen van de route/klassementsproeven voor de wedstrijd 

• Opzettelijk langzaam rijden en/of stil staan in het zicht of bij een controle 

• Opzettelijk langzaam rijden en/of stil staan in het zicht of bij een vliegende 
finish 
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BIJLAGE 1: FIA controleborden 
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BIJLAGE 2: Rol / Veiligheidskooi 

 
De auto dient voorzien te zijn van een zogenoemde “rolkooi” overeenkomstig onderstaand model, 
nummer K-8 en K-9 of K10 

De veiligheidskooi dient van deugdelijke kwaliteit te zijn en stevig gemonteerd te worden aan de 
carrosserie van de auto. Dit laatste ter beoordeling aan het hoofd conformiteitcontrole. 
 
        
 
 

       

 
 
                   K-8                                                        K-9                                                K-10 
 
 
 

 
 

 

BIJLAGE 3: Tijdschema verkennen 

 
 

Vrijdag 13 Juli 2018    

Regularity / Test Tijd /  
Time 

Lengte (km) ca. /  
Length (km) ca. 

Onverhard (km) ca. /  
Unpaved (km) ca. 

7/9:    Rijsbergen 20:00 – 23:59 12.47 2.760 

8/10:  Achtmaal 20:00 – 23:59 22.69 0.300 
 

 

Zaterdag 14 Juli 2018    

Regularity / Test Tijd /  
Time 

Lengte (km) ca. /  
Length (km) ca. 

Onverhard (km) ca. /  
Unpaved (km) ca. 

1/4 :   Breda Airport 07.30 – 10:00 2.93 0.800 

2/5:    Nieuwmoer 07.30 – 12:00 7.09 0.710 

3/6:    Rucphen-Klappenberg 07.30 – 12:00 13.55 0.950 
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BIJLAGE 4: Voorbeeld controle formulier conformiteit controle 

 
 

LEGEND  DOCUMENTEN  

  
keurings formulier.  

 FIA HTP / HRCP / FIVA ID kaart en  kopie van de Homologatie.   

LEGEND  Auto  

 Namen van de Bestuurder en de Navigator op voorschermen 

 Wedstrijdnummers + rallyschilden   

 Werking van de lichten. (Maximum 6 koplampen)  geen Led of Xenon 

 Identificatie van de trekknop van het blusinstallatie. ( Indien aanwezig ) 

 Identificatie van de stroomonderbreker. ( Indien aanwezig ) 

 Banden enkel E of Dot norm  ( slicks enz. niet toegestaan )  

 Geluidsnorm is maximaal 98 db(a)  

 Sleepkabel / Gevarendriehoek / Grondzeil-Folie  

LEGEND   Veiligheidsuitrusting in de Auto 

  FIA norm en opbouw van de veiligheidsgordels.  ( 4 punt of meer ) 
Aanbevolen: FIA 8853/98 of 8854/98 

 Opbouw van de voorstoelen-kuip-competitiestoelen (indien aanwezig) 
Aanbevolen: FIA 8855/1999 of 8862/2009 

 Veiligheidskooi conform reglement ( 6 punts stalen uitvoering bijlage 2 )  

 FIA rolkooi bescherming  

 Manueel blusapparaat minimaal 2.0kg.  ( tenminste 1 of meer ) 
Aanbevolen: FIA 8865-2015  

 Goede bevestiging van de brandblusser ( beugel )  

 Werking van de stroomonderbreker. ( Indien aanwezig ) 

 Benzinetank standaard of geldige FT3-1999 tank.  
FIA tank niet ouder dan 5 jaar 

 Afdichting van motorcompartiment en benzinetank.   

 A4  SOS kaart 

LEGEND  Veiligheidsuitrusting team 

 Helm  norm FIA 8860-2004 of 8860-2010 

 Hans (aanbevolen) 

 Overall - norm FIA 8856-2000 of recenter 

 Balaclava - norm FIA 

 Handschoenen - norm FIA 1986 ISO 6940 of recenter (bestuurder)  

   Schoenen - norm FIA  1986 / ISO 6940 of recenter (bestuurder)   
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BIJLAGE 5: Stickerplan 

 
 

 
 

200

Rallyschild Motorkap / achterzijde

Deurnummers

       Namen
Rijder + navigator

       Namen
Rijder + navigator  
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BIJLAGE 6: Competitors's signing-on sheet 

 

       

 
 

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 het reglement gelezen en verklaar het te accepteren en na 
te leven. 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 ik de aard van het evenement en het 
mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken 
en verklaar dit risico te accepteren. Ik verklaar dat de in-
geschreven auto geschikt en rijwaardig is om aan het evenement 
deel te nemen en dat het voldoet aan de Wegenverkeers-
wetgeving voor gebruik op de openbare weg. Ik verklaar dat de 
ingeschreven auto in overeenstemming met de 
WetAansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd voor 
gebruik op de openbare weg. Ik verklaar dat ik, als bestuurder van 
de ingeschreven auto, in het bezit ben van een geldig rijbewijs. De 
FIA, de leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, 
de promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het 
organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het 
evenement aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig incident 
of ongeval, veroorzaakt door of aan deelnemers en deelnemende 
auto’s gedurende het evenement. De FIA, de leden van de FIA, 
de KNAF, haar sectiebesturen en leden, de promotor, de 
organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de 
officials en de overige medewerkers van het evenement 
aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen 
van rellen, demonstraties, vandalisme, natuur geweld, enz. De 
FIA, de leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, 
de promotor, de organisator, de sponsoren, leden van het 
organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het 
evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van 
de landen waar het evenement plaatsvindt. Deelnemers zullen 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, 
immateriële-, letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval 
of overtreding van de wet en regelgeving waarin zij mogelijk 
betrokken zijn. Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de 
FIA, de leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, 
de promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het 
organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het 
evenement welk een gevolg is van activiteiten van genoemde 
rechtspersoon of personen voor zover het organisatorische 
activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen. Wanneer 
een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring 
van acceptatie en afstand van verhaal mede ondertekend worden 
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door 
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon 
onder overlegging van een schriftelijke machtiging. 

By signing this Competitors' Signing On Sheet entrant and both 
members of the team (hereinafter - called - individually and 
collectively, the " I " and / or "the participant”) to be aware and 
agree to the following (safeguarding) clause: 
 

 
"I have read the regulations as well as the bulletins and briefings that 
have been published, and declare to accept these and to comply 
with the contents of these. I confirm that I am physically and mentally 
healthy to take part in the event and that I am competent to do so. I 
acknowledge that I recognize the nature of the event as well as the 
possible risks and associated risks, also due to the motorised nature 
of the event, and confirm that I accept these risks.  
I confirm that the car in which I participate in the event is compliant 
with the road traffic laws for use on the public roads. I confirm that 
the car has been insured in accordance with the motor vehicle 
liability law for use on public roads, including the participation in 
regularity rally’s and tests. I confirm that the registered vehicle has a 
valid accident insurance for the passengers. I confirm that I, as a 
driver of the registered car, have a valid drivers licence.  
The FIA, members of the FIA, promotor, organisation, sponsors, 
organising committee, officials and all staff of the event, are not 
liable against the driver and the navigator for any damage that may 
occur in relation to participating in the event. The FIA, members of 
the FIA, promotor, organisation, sponsors, organising committee, 
officials and all staff of the event, decline liability caused by riots, 
vandalism, natural catastrophes, etc. The FIA, members of the FIA, 
promotor, organisation, sponsors, organising committee, officials and 
all staff of the event, do not accept liability for any violation by the 
participants of the laws and regulations of the countries where the 
event takes place. Participants will be held responsible for the 
consequences (material, immaterial, personal injury or 
consequential) of any incident or accident or violation of the laws and 
regulations in which they may be involved. Participants may not 
submit a claim against the FIA, members of the FIA, promoter, 
organizer, sponsors, officials and associates of the event which is a 
consequence of activities by the mentioned entity or persons as far 
as organizational activities on behalf of the event are concerned. " 
 
If a member of the team is under 18 years of age, this Competitors’ 
Signing-on sheet shall also be countersigned by the legal 
representative or a person authorized by the legal representative by 
submitting a written authorization of the ASN “Parent-child” license 
holder. 

 

STARTNUMMER / COMPETITION NUMBER:  …….. 
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Naam+handtekening INSCHRIJVER Naam+handtekening 1e BESTUURDER Naam+handtekening 2e 
BESTUURDER 
Name+signature ENTRANT Name+signature 1st DRIVER Name+signature 2ND DRIVER 
 
 
 
 
 
Naam+handtekening  WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER / GEMACHTIGDE Plaats en datum: 
Name+signature  LEGAL REPRESENTATIVE / AUTHORISED PERSON  Location and date:  
 

BIJLAGE 7: Machtiging formulier Conformiteit controle 

 
 

  
 
 

MACHTIGING TECHNISCHE KEURING 
(in tweevoud en ingevuld meenemen naar de technische keuring) 

 
 Met deze verklaring machtigt de deelnemer: ______________________________ 
 Inschrijver: ________________________________________________________ 
 Eerste Bestuurder: __________________________________________________ 
 Tweede Bestuurder: _________________________________________________ 
  
` De volgende personen om de rallyauto, de homologatiepapieren en de persoonlijke 
 veiligheidsuitrusting van de equipe met startnummer _______ ter keuring aan te 
 bieden. 
  
 Naam gemachtigde 1: ___________________________________ 
 Naam gemachtigde 2: ___________________________________ 
  
 Handtekeningen: 
  
 
 
 Inschrijver    1e Bestuurder    2e Bestuurder 
  
 NAAR AANLEIDING VAN DE COMFORMITIETS CONTROLE: 
 De volgende punten dienen hersteld/gecorrigeerd te worden: 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 De rallyauto JA / NEE 
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 De homologatiepapieren JA / NEE 
 De persoonlijke veiligheidsuitrusting JA / NEE 
 Moet voor controle worden aangeboden om: 
  
 ................. uur op de locatie ............................... 
  
 DE EQUIPE IS ERVOOR VERANTWOORDELIJK, DAT ALLE NOODZAKELIJKE 
 ACTIES OF WERKZAAMHEDEN IN 
 VERBAND MET DE GEMAAKTE OPMERKINGEN WORDEN UITGEVOERD! 
 
 

HOTELS & CAMPING OMGEVING ROOSENDAAL - ETTEN-LEUR 

       

Van de Valk Hotel Princeville Breda  
 Adres:  
Princenhagelaan 5 
4813 DA  
Breda 
076 5226055 
 
 
 

Golden Tullip Hotel de Reiskoffer 
Adres: 
Pastoor van Breugelstraat 45 
4744 AA  
Bosschenhoofd 
0165-316310 

Bastion Hotel Roosendaal  
 Adres:  
Bovendonk 23 
4707 ZH  
Roosendaal 
0165-549419 

Bastion Hotel Breda 
Lage Mosten 4 
4822 NJ  
Breda 
076-5420403 

Hotel het Witte Paard Etten-Leur 
Adres:  
Oude Bredaseweg 15  
4872 AB 
Etten-Leur 
076-3031301 
 
 
 

Trivium Hotel Etten-Leur 
Trivium 72 
4873 LP  
Etten-Leur 
076-5010041 

tel:+31%20(0)165-549419
https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=595&q=hotel+het+witte+paard+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuMa8wStKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwF_tZJPLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiUoe_viKrTAhWsDMAKHe5xCaMQ6BMIwgEwEQ
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Vakantie parc Bosbad Hoeven 
Adres:  
Oude Antwerpsepostbaan 81B 
4741 SG  
Hoeven 
0165-502570 

Vakantie parc de Posthoorn 
Adres:  
Pierestraat 16 
4715 RP 
Rucphen 
0165-341688 
 

 

https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=595&q=camping+de+posthoorn+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLKzaJL9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFMQQ3zLgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjgrZiSiqrTAhUHBMAKHa28AuIQ6BMIjgEwEg

