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De 1e Twente Legend Rally 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 Controlenummer:   BSHR/2018/09/01   Datum: 14-09-2018 

KNAF registratienummer:   KNAF 0420.18.293              Datum: 18-09-2018 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

  

1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 

 

Publicatie voorlopig bijzonder reglement en inschrijving open: 

1 september 2018, 20.00 uur, via www.twenterally.nl  

  

Publicatie van de rallygids: 

2 oktober 2018, 20.00 uur, 20:00 uur, via www.twenterally.nl  

 

Publicatie van het tijdschema (in de rallygids): 

2 oktober 2018, 20.00 uur, www.twenterally.nl  

 

Sluitingsdatum van de inschrijving: 

14 oktober 2018, 20.00 uur 

 

Sluitingsdatum voor extra plaatsen op het serviceterrein: 

12 oktober 2018, 20.00 uur 

 

Publicatie lijst met geaccepteerde inschrijvingen: 

17 oktober 2018, 20.00 uur, via www.twenterally.nl  

 

Opening en sluiting van het wedstrijdsecretariaat: 

Het secretariaat is geopend op 20 oktober 2018, van 08.00 uur tot 23.30 uur en op 21 oktober 

2018, van 08:00 uur tot 20.00 uur 

 

Uitreiking van wedstrijdbescheiden en documentencontrole:   

20 oktober 2018 tussen 13.00 uur en 14.00 uur  

bij ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum. 

 

Uitgifte RallySafe units en toebehoren: 

20 oktober 2018 tussen 13.00 uur en 14.00 uur  

bij ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum. 

 

Verkenning klassementsproeven: 

20 oktober 2018, tussen 14.00 uur en 18.00 uur 

21 oktober 2018, tussen 07:30 uur en 09:00 uur 

 

Serviceterrein: Parkeerplaats Thales, Robijnstraat, Hengelo. 

Openingstijden van 20 oktober 2018, 12.00 uur tot 21 oktober 2018 21.00 uur 

 

Conformiteits keuring: locatie nnb 

20 oktober 2018, tussen 16.00 uur en 16.30 uur 

De equipe hoeft daarbij niet aanwezig te zijn; per equipe mogen maximaal 2 servicepersonen 

aanwezig zijn.  

http://www.twenterally.nl/
http://www.twenterally.nl/
http://www.twenterally.nl/
http://www.twenterally.nl/
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Uiterste tijdstip inleveren datalogger systeem: 

20 oktober 2018, 19:00 uur bij ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum. 

 

Officieel publicatiebord – locatie: 

’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38,7554 PZ Beckum 

 

Officieus publicatiebord:  

website: www.twenterally.nl  

 

Perskamer: ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum.  

op 20 oktober 2018, van 18.00 uur tot 23.00 uur 

op 21 oktober 2018, van 09:00 uur tot 20:00 uur 

 

1e vergadering sportcommissarissen: 20 oktober 17:30 uur 

 

Publicatie van de startlijst: 20 oktober 2018, 18.30 uur 

 

Wachtpark voor de start:  

Er is geen wachtpark voor de start. 

  

Rijdersbriefing - locatie en tijdstip: 

Nnb, wordt in bulletin bekendgemaakt 

 

Start van de rally (1e Legend deelnemer):  

21 oktober 2018, 11.16 uur vanaf het serviceterrein 

afhankelijk aantal deelnemers Rally. Voor het exacte tijdstip zie startlijst op publicatiebord. 

 

Finish van de rally (1e Legend deelnemer): 

DHL terrein, Opaalstraat 2, Hengelo 

21 oktober 2018, 16:10 uur 

 

Uitbouwen van RallySafe tracking systeem: 

DHL terrein, Opaalstraat 2, Hengelo, bij ingang Parc Fermé 

Bij tussentijdse beëindiging van de rally, inleveren in: 

’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum 

 

2e vergadering sportcommissarissen: 

21 oktober 2018 om 17:15 uur 

 

Publicatie voorlopig eindklassement:  

21 oktober 2018 om 17:00 uur, op het officiële publicatiebord 

 

Prijsuitreiking: 

DHL terrein, Opaalstraat 2, Hengelo, 30 minuten na binnenkomst laatste deelnemer, (verwacht 

17.15 uur), (op basis van voorlopig eindklassement). 

 

Publicatie officieel eindklassement: 

21 oktober 2018, 30 minuten na publicatie voorlopig eindklassement 

 

 

 

 

http://www.twenterally.nl/
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2 ORGANISATIE 

2.1 Organisator 

 De Stichting Twente Rally organiseert op 20 en 21 oktober 2018 de Twente Legend Rally. 

2.2 Organisatie team 

Voorzitter: Wouter Koenderink (a.i.); Johan Löwik (aspirant voorzitter) 

Leden:  Jeroen Averdijk, Johan Kalvenhaar, Ron Morskieft,  

  Perry Rulkens, Henny Stoelhorst, Martijn Stoelhorst 

2.3 Permanent secretariaat 

 Secretariaat Twenterally, 

Hengelosestraat 547 

7321 AG Enschede 

Het secretariaat is geopend:  

Van 19 september 2018 t/m 19 oktober 2018 en uitsluitend per mail bereikbaar.  

secretariaat@twenterally.nl 

2.4 Wedstrijd secretariaat 

’t Proggiehoes  

 Beckumerschoolweg 38  

 7554 PZ Beckum 

2.5 Officials van de rally       

 Sportcommissarissen 

Voorzitter Peter Oord 

 Leden Mike Berger 

  Luc Gommers 

Secretaris Sportcommissarissen Angela Keuper 

 Wedstrijdleider Timothy Heeren 

 Assistent wedstrijdleiders Nico Katsburg, Vincent Spijker  

Hoofd conformiteitscontrole Henk Harmsen 

BSHR Observer/Steward nnb, volgt in Bulletin 

2.6 Overige medewerkers  

Uitslagendienst:     Rallysafe 

Contact persoon rijders voor en na evenement:  Vincent Spijker   

Contact persoon rijders tijdens evenement: Aart Ploeg    

2.7 Judges of fact.      

 Judges of Fact     nnb, volgt via Bulletin  

 Judges of Facts verkenning:    nnb, volgt via Bulletin 

 Judges of Facts Rallysafe    Kim Poortman 

2.8 Reglementering 

 Zie het gestelde in het SRHLR 

2.9 Interpretatie van het reglement  

De wedstrijdleider is tijdens het evenement belast met het toepassen van het gestelde in dit 

reglement. Elk geval waarin dit reglement niet voorziet, zal beoordeeld worden door de 

wedstrijdleider. De Nederlandse tekst van dit reglement is bindend. 

 

3  KAMPIOENSCHAP  

De Twente Legend telt mee voor de Dutch Legend Challenge 2018. Meer info op 

www.dutchlegendchallenge.nl  

 

  

http://www.dutchlegendchallenge.nl/
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4 OMSCHRIJVING 

Een Legend rally is een regelmatigheidsevenement waarbij het behalen van de hoogste snelheid 

op geen enkele wijze bepalend is voor de eindklassering. Doorslaggevend is het uitvoeren van 

routeopdrachten. De route van een Legend Rally voert over de openbare weg en over voor het 

overige verkeer afgesloten weggedeeltes of privé terreinen om de routeopdrachten uit te 

voeren. Gedurende het verrijden van de regularity’s mag de opgelegde gemiddelde snelheid de 

80 km/h n¡et te boven gaan.  

De Twente Legend heeft een totale lengte van 149 km, waarvan 100% verhard is. Deze afstand 

is verdeeld over 8 regularity’s met een totale lengte van 75 km verdeeld over 2 secties en 1 

etappes. 

Gemakshalve worden in dit reglement regelmatigheidsecties en/of tests samengevoegd tot de  

term "Regularity". 

 

5 TOE TE LATEN AUTO’S  

5.1 Toe te laten auto’s 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

5.2 Auto paspoort / identiteitskaart 

Zie het gestelde in het SRHLR.  

5.3 Uitrusting / Extra voorzieningen 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

5.4 Categorieën 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

5.5 Banden 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

6 TOE TE LATEN EQUIPES  

6.1 Equipes 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

6.2 Startbewijzen 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

6.3 Aansprakelijkheid en verplichtingen 

Zie het gestelde in het SRHLR. 

6.4 Kleding 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

7 INSCHRIJFFORMULIEREN - INSCHRIJVINGEN 

7.1 Inschrijfformulier 

Door middel van de website www.twenterally.nl kan ingeschreven worden. Inschrijven via de 

KNAF website is niet mogelijk. Het inschrijfgeld dient voldaan te worden zoals beschreven in art 

8.1. Het wijzigen van de equipe en of auto is toegestaan tot en met de documentencontrole.  

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

geaccepteerde inschrijving te annuleren, zelfs zonder opgave van de reden. 

7.2 Aantal inschrijvingen  

 Het maximum aantal toe te laten auto’s bedraagt: 25 

7.3 Acceptatie van de inschrijving 

 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 

(14 oktober 2018, 20.00 uur) ontvangen is. 

 Na de sluitingsdatum van de inschrijving zal een ‘inschrijvingsbevestiging’ per mail aan de 

inschrijver worden verzonden.  

 Op 17 oktober 2018 wordt op de internetsite www.twenterally.nl de voorlopige  

startlijst/geaccepteerde inschrijvingen gepubliceerd.  

http://www.twenterally.nl/
http://www.twenterally.nl/
http://www.twenterally.nl/
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 De inschrijving wordt definitief geaccepteerd na dat de documentencontrole en de, eventueel 

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

 

7.4 Weigeren van de inschrijving 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

8 INSCHRIJGELD(EN) 

8.1 Inschrijfgelden  

  
 Let op de bovenvermelde sluitingsdata voor de verschillende soorten inschrijvingen. 

 Bij sponsorfacturatie bovenstaande bedragen excl. BTW. 

  Betalingsmogelijkheden 

 Het inschrijfgeld kan als volgt betaald worden:  

 - per bank, NL03 RABO 0304561959 

 In dit geval moet het inschrijfgeld, en de gelden voor gekozen extra voorzieningen, uiterlijk 5 

dagen vóór de start van de rally door de organisator ontvangen zijn of voor in bovenstaande 

tabel genoemde sluitingsdatum. 

 

 Indien het inschrijfgeld niet vooraf is ontvangen en ter plaatse aan de inschrijftafel wordt 

betaald, wordt het inschrijfgeld (zonder gereduceerd tarief) met € 50.- verhoogd i.v.m. extra 

kosten. De inschrijving zal alleen dan geaccepteerd kunnen worden. 

In het inschrijfgeld is inbegrepen: 

▪ De secundaire aansprakelijkheidsverzekering; 

▪ Ëén rallyschilden vermeldende het startnummer. 

▪ Twee voorportier stickers vermeldende het startnummer. 

▪ Een routeboek (voor alle dagen). 

▪ Een overzichtskaart met de locaties van de regularity secties. 

▪ Een servicepakket: ca 36m² serviceplaats  

▪ Twee rallymagazines/publieksinfo. 

▪ Vier Weekendkaarten. 

 Extra servicepakket:   € 100,00 bestaande uit: 
▪ Dit pakket bestaat uit: 
▪ Één servicesticker 
▪  Twee publieksinfo’s 
▪  Vier toegangsbewijzen voor KP Hengelo Arena 

 
 

Basic Business Pro

Inscrhijv ingsgeld 345 € 395 € 595 €

Sluitingsdatum Betaling en Inschrijv ing 16-sep 14-okt 14-okt

- Eigen risico bedrag 2500 2500 1250

- Zonder extra Reclame JA

- Vermelding sponsor op de www.twenterally .nl

- Logo op deurstickers alle deelnemers

- Toegangsbandjes Arena 4 4 24

- Info Paketten 10

- Serv ice ruimte m2 60 60 120

- VIP Loacties/ ruimte naast de Arena 60 m2

- VIP Bandjes
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8.2 Terugbetalingsregeling 

  Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden: 

 - aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt. 

 - 90 % 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 voor 19 oktober 2018) niet deel kunnen 

nemen. 

 

9 VERZEKERING - VRIJWARING 

9.1 Verzekering van de equipe 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

9.2 Verzekering van de organisator 
 Zie het gestelde in het SRHLR. 

9.3 Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal 

 Ik heb het Reglement van de Legend Twente Rally gelezen en verklaar dit 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 dit te doen. Ik erken 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 ingeschreven auto geschikt en rijwaardig is om aan het 

evenement deel te nemen en dat deze voldoet aan de wegenverkeerswetgeving voor gebruik op 

de openbare weg.  

Ik verklaar dat de ingeschreven auto aan het evenement in overeenstemming met de Wet 

Aansprakelijkheid 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, leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, promotor, de organisator, 

sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en 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, leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, promotor, organisator, leden 

van het organisatiecomité, sponsors, officials en 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, leden van de FIA, de KNAF, haar sectiebesturen en leden, promotor, de organisator, 

leden van het organisatiecomité, de sponsors, de officials en 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. 
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10 GEDRAG VAN DE EQUIPE 

10.1 Hinderlijk of onsportief gedrag 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

10.2  Verkeersovertredingen op de verbindingsroute 

Zie het gestelde in het SRHLR. 

10.3 Onderbreking van het evenement 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

11 RALLYSCHILDEN - WEDSTRIJDNUMMERS 

11.1 Rallyschilden – Wedstrijdnummers – Namen van de equipe 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

  

12 RECLAME 

12.1.  Reclame van de organisator 

De ruimte op de rallyschilden is gereserveerd voor reclame van de organisator.  

De ruimte boven en onder het wedstrijdnummer op het portier is gereserveerd voor 

 reclame van de organisator. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te 

 brengen volgens het bij de documentencontrole verstrekte stickerschema aangebracht moet 

worden. Verplichte reclame, wordt vermeld in bulletin.  

  Extra reclame, wordt vermeld in bulletin. 

  Deelnemers, die deze “extra reclame” accepteren, dienen een ruimte te reserveren ter grootte 

van een vlak van 50 cm breed en 33 cm hoog onder de voorportierstickers.  

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 CONFORMITEITSCONTROLE - DOCUMENTENCONTROLE 

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; 

▪ Startbewijzen; 

▪ Rijbewijzen; 

▪ FIA Historic Regularity Run Car pas (HRCP) of FIVA identiteitskaart (zie artikel 5.2); 

▪ Het kentekenbewijs van de auto; 

▪ Verzekeringsbewijs / assurantieverklaring; 

▪ Kentekenbewijs van de verkenningsauto; 

▪ Verzekeringsbewijs van de verkenningsauto; 

▪ Verklaring van de eigenaar 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  Conformiteitscontrole 

Vóór de start zal de deelnemende auto aan een conformiteitscontrole onderworpen worden.  De 

gegevens op het FIA, HRCP of FIVA identiteitskaart van de auto (zie artikel 5.2) worden 

vergeleken met die van de auto. 

De bestuurder dient het betreffende homologatie formulier te overleggen (zie artikel 5.2). 

Algemene controle van de auto omvat, onder andere: 

▪ Veiligheidsbeugel of kooi 

▪ Veiligheidsgordels  
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▪ Brandblussers 

▪ Stoelen 

▪ Kleding equipes 

▪ SOS/OK kaart 

▪ Een auto die niet goedgekeurd wordt, zal niet tot de start worden toegelaten. 

 (voorbeeld van keuringrapport zie bijlage 3) 

 

14 RESULTATEN 

14.1 Vaststellen van de resultaten 

Tijden worden uitgedrukt in uren, minuten, seconden of tienden van seconden. Straffen worden 

uitgedrukt in seconden. Resultaten zullen in strafseconden uitgedrukt worden.  

Om zich te kwalificeren voor het eindklassement moet de equipe zich gemeld hebben bij de 

 eerste tijdcontrole (start) van het evenement en bij de laatste controle (finish) van het 

 evenement, binnen de maximale toegestane vertraging. 

Alleen die equipes worden in het eindklassement opgenomen die met de ingeschreven auto 

 op eigen kracht en reglementair de finish hebben gepasseerd. De equipe met het laagste totaal  

zal uitgeroepen worden als algemene winnaar. In een 'ex aequo'-situatie wordt de equipe die de 

beste tijd op de eerste regularity heeft behaald tot winnaar uitgeroepen. Als dit niet voldoende 

is voor een beslissing, zullen de tijden van de 2e, 3e, 4e, enz. regularity’s in aanmerking worden 

genomen. 

14.2 Publicatie van de resultaten 

De resultaten worden vastgesteld door het optellen van alle bestraffingen. Gedurende het 

evenement zullen de volgende officiële resultaten gepubliceerd worden. 

▪ Officieuze tussenstanden:  worden tijdens het evenement uitgereikt. 
▪ Voorlopig tussenklassement: gepubliceerd aan het einde van een etappe. 

▪ Voorlopig eindklassement: gepubliceerd aan het einde van het evenement. 

▪ Officieel eindklassement: gepubliceerd uiterlijk 30 minuten na publicatie van het 

 officiële eindklassement. 

 

15 PROTEST - BEROEP 

15.1 Protest 

Zie het gestelde in het SRHLR. 

15.2 Beroep 

Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

16 PRIJZEN - PRIJSUITREIKING 

16.1 Prijzen 

 Algemeen klassement 

1e, 2e, 3e prijs een beker-set (bestaande uit 2 bekers) 

 Categorie Klassement 

Categorie 1. 1 beker-set per 4 gestarte deelnemers, 2 beker-sets per 8 gestarte deelnemers, 

3 beker-sets bij meer dan 9 gestarte deelnemers in de categorie. 

Categorie 2. 1 beker-set per 4 gestarte deelnemers, 2 beker-sets per 8 gestarte deelnemers, 3 

beker-sets bij meer dan 9 gestarte deelnemers in de categorie. 

Categorie 3. 1 beker-set per 4 gestarte deelnemers, 2 beker-sets per 8 gestarte deelnemers, 3 

beker-sets bij meer dan 9 gestarte deelnemers in de categorie. 

 Overige prijzen (indien van toepassing) 

Beste buitenlandse deelnemer, sportiviteitsprijs, beste vrouwelijke equipe. 

16.2 Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het DHL terrein, Opaalstraat 2, Hengelo, na binnenkomst 

laatste deelnemer, (verwacht 17.00 uur), (op basis van voorlopig eindklassement). 
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17 SAMENVATTING BESTRAFFINGEN 

17.1  Geen toelating tot de start van het evenement 

▪ Auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving  

▪ Auto gebouwd na 31-12-1985 

▪ Geen homologatie formulier 

▪ Motorgeluid boven 98 db(A) 

▪ Geen geldige Historic Regularity Run Car Pass of 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 startbewijs  

▪ 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 homologatie formulier 

▪ Auto niet goedgekeurd 

 

17.2 Tijdstraffen 

▪ 2e overtreding verkeersregels en/of overschrijding max. snelheid        180 seconden 

 

17.3 Ter beoordeling van de wedstrijdleider (tot maximaal diskwalificatie) 

▪ Hinderlijk onsportief gedrag 

▪ 1e  overtreding verkeersregels en/of overschrijding maximum snelheid 

▪ 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       

▪ 3e overtreding verkeersregels en/of overschrijding maximum snelheid 
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WEDSTRIJDBEPALINGEN 

 

18 ROUTE  

18.1 Routeboek 

Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn opgenomen met betrekking tot de 

 verplicht te volgen route. Wanneer de aangegeven route niet gevolgd kan worden, om welke 

reden dan ook, zal de organisator een omleiding maken. Deze omleiding kan aangegeven zijn 

door middel van pijlen of in een routebulletin.  

18.2 Rijtijd 

De toegestane rijtijden worden aangegeven op de tijdcontrolekaart. Deze kunnen gewijzigd 

worden door middel van een route 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, kan de 

equipe bij een eerstvolgende hergroepering weer deelnemen, na goedkeuring van de 

wedstrijdleiding. In geval van verschillen, zal de tijd op de tijdcontrolekaart bindend zijn. 

 

19  SNELHEID - VERKEER 

19.1 Maximum gemiddelde snelheid 

De maximum gemiddelde snelheid op een regularity kan variëren tot maximaal 80 km/uur. Op 

een regularity kunnen verschillende meerdere regelmatigheidsecties met verschillende 

gemiddelde snelheden voorkomen. De geldende gemiddelde snelheid mag met niet meer dan 

10% overschreden worden en zal te allen tijde onder de 80 km/h blijven. 

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 Quiet-zone (stilte zone’s) 

 Nvt 

19.4 Ongevallenprocedure 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

20 VERKENNEN 

20.1 Algemeen 

 De organisator kan de equipes in de gelegenheid stellen om de regularity’s te verkennen. Een 

regularity mag twee keer worden verkend (regularity’s die meermalen worden verreden worden 

als één regularity beschouwd). De organisator zal de wegen van de regularity’s intensief 

controleren, dit d.m.v. de datalogger van RallySafe. 

Verkennen met de ingeschreven auto is niet toegestaan. Bij de uitreiking van het routeboek zal 

het kenteken van de auto die wordt gebruikt voor de verkenning van de regularity secties en 

tests geregistreerd worden (tegen overlegging van het kentekenbewijs). 

 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. 

20.2 Tijdschema verkenning 

 De organisator biedt de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid de route van de 

klassementsproeven te verkennen volgens onderstaand tijdschema: 

Dag: Verkenningstijden: KP: 

20 oktober 2018 14.00 en 18:00 uur 1, 5 

20 oktober 2018 14.00 en 18:00 uur 2, 6 

20 oktober 2018 14.00 en 18:00 uur 3, 7 

21 oktober 2018 07.30 en 09:00 uur 4, 8 



Bijzonder Reglement  

1e Twente Legend Rally 
 
 

 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0420.18.293 13 

 

20.3  Speciale beperkingen 

Na publicatie van de locaties van de regularity’s of tests 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’s. De organisator zal deze wegen intensief 

controleren.  
Verkennen is alleen toegestaan volgens de data en tijden zoals vermeld in art 20.2 van dit 

Reglement. 

Elke overtreding van bovenstaande regels zal als volgt door de organisator bestraft worden:  

▪ 1e overtreding: een tijdstraf van 120 seconden.  

▪ 2e overtreding: geen toelating tot de start van de betreffende equipe.  

 Het besluit van het organisatiecomité of 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 terug 

  betaald worden. 

20.4 Snelheidscontroles 

De maximumsnelheid op de klassementsproeven tijdens het verkennen zijn de ter plaatste 

wettelijk toegestane snelheden met een maximum van 80 km/uur en het hierna bepaalde. 

 De organisator heeft op de klassementsproeven een beperkt aantal zogenaamde “Q-zones” 

ingericht. 

 Deze Q-zones zijn in het routeboek vermeld en ter plaatse met borden aangegeven.  

De maximumsnelheid in deze Q-zones is 40 km/uur. 

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. 

Tevens zal m.b.v. de datalogger van Rallysafe de snelheden worden gecontroleerd, waarbij 

extra aandacht aan de Q-zones zal worden gegeven. 

Overtredingen van de toegestane snelheid zullen door de wedstrijdleider worden beoordeeld en 

de straf wordt bepaald door de wedstrijdleider. 

20.5 IJktraject 

Bij de documentcontrole zal bekend worden gemaakt waar en hoe het ijktraject voor de 

regularity’s gepland is. Dit traject mag met zowel de verkenauto als met de wedstrijdauto 

gereden worden. Hiervoor gelden geen maximale doorkomsten. Tijdens het rijden van het 

ijktraject geldt een maximale snelheid van 70 km/h. Er gelden dezelfde beperkingen en 

controles als genoemd in art 20.4. 

 

21 START – HERSTART - INVOEGEN 

21.1 Start - Herstart 

 De start van het evenement zal plaats vinden in overeenstemming met de definitieve startlijst 

vanaf TC 0, startpodium.  

De auto’s zullen gestart worden in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer.  

Wanneer een equipe zich na de ideale starttijd meldt, zal deze geacht te zijn gestart op de 

geplande starttijd. De wedstrijdleider kan de startvolgorde wijzigen voor de tweede etappe. 

Indien men meer dan 15 minuten te laat aan de eerste tijdcontrole van het evenement 

verschijnt, wordt men niet meer toegelaten aan het evenement.  

21.2 Tijdsinterval 

Zie het gestelde in het SRHLR. 

21.3 Invoegen 

 Tijdens een evenement met meerdere etappes bestaat voor een equipe die gedurende een 

etappe door welke reden dan ook opgegeven heeft of de laatste tijdcontrole van een etappe 

gemist heeft, de mogelijkheid om de wedstrijdleider te verzoeken om te mogen starten in de 

eerstvolgende etappe. De wedstrijdleider zal een bestraffing vaststellen voor de betreffende 

equipe voor elke gemiste tijdcontrole of tijdwaarnemingspunt. De startvolgorde voor de te 

herstarten auto's zal bepaald worden door de wedstrijdleider. 
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22 SERVICE - ASSISTENTIE 

22.1 Service en reparatie 

 Service of reparaties aan de deelnemende auto is alleen op het door de organisatie aangewezen 

service terrein toegestaan. Elke hulp van derden en/of door een service team van de equipe 

buiten het service terrein is niet toegestaan en kan bestraft worden. De organisator kan 

specifieke maatregelen treffen met betrekking tot het verlenen van de serviceverlening. 

 Een vloeistof dicht zeil of folie moet onder de auto tijdens reparatie en overnachtingspauze 

aangebracht zijn. 

 Servicewensen 

  Alle wensen en verzoeken ten aanzien van serviceplaatsen dienen op het inschrijfformulier 

aangegeven te worden. Zie voor de sluitingsdatum hoofdstuk 1, zodat hier rekening mee 

gehouden kan worden bij de toewijzing van de serviceplaatsen. 

Denk hierbij o.a. aan:  

▪ Verwachte aankomsttijd 

▪ Met meerdere teams bij elkaar willen staan 

▪ Aantal en afmetingen van uw service auto’s en/of vrachtwagen 

▪ Tekening met indeling van uw serviceplaats(en) 

Let op: de vaste diepte van de serviceplaatsen is 10 meter. De breedte is uitbreidbaar  

Aanvullingen, details en wijzigingen kunnen gestuurd worden via e-mail: 

inschrijving@twenterally.nl 

Let op: U kunt alleen aanspraak maken op wensen die via e-mail aan u bevestigd zijn. 

22.2 Locatie service 

Serviceterrein: Parkeerplaats Thales, Robijnstraat, Hengelo. 

Openingstijden van 20 oktober 2018, 12.00 uur tot 21 oktober 2018, 21.00 uur 

22.3 Tanken van de auto 

Tanken van brandstof 

Brandstof mag slechts worden getankt op de door de organisator in het routeboek aangegeven 

locaties. Tankgelegenheid is ingericht bij: 

▪ Serviceterrein; 

▪ Commerciële tankstations langs de verbindingsroute. Zie ook SRR voor de regels. 

Beide bestuurders moeten zich tijdens het tanken buiten de auto bevinden! 

22.4 Bepalingen serviceterrein 

▪ Het is niet toegestaan om in het servicepark te rijden met gemotoriseerde voertuigen 

anders dan de rally auto en de servicewagen. 

▪ Het gebruik van bijvoorbeeld trikes, quads, motoren, brom- en snorfietsen is dus NIET 

toegestaan. 

▪ Equipes dienen zich bij gemotoriseerde verplaatsingen te allen tijde te houden aan de 

instructies van de officials en u dient stapvoets te rijden (maximaal 15 km/uur). 

▪ Overtreding van het bovenstaande zal worden bestraft met diskwalificatie. 

▪ Het servicepark is geopend vanaf 20 oktober 2018, 12.00 uur. Op 21 oktober 2018, 21.00 

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 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

23.2  Tijdcontrolekaart (Tijdkaart)  

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

23.3 Passeercontrolekaart (controlekaart) 

 nvt 

mailto:inschrijving@twenterally.nl
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23.4 Passeercontrole (PC of RC) 

Er zullen geen passeercontroles langs de route geplaatst zijn. 

 

23.5  Tijdcontroles (TC) 

Bij een tíjdcontrole 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. 

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. 

23.7  Hergroepering controles (HG) 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

23.8 Controlepostofficials 

 Alle controlepost-officials en baanpost-officials zijn als volgt herkenbaar: 

▪ Proevenchef:     Rood “Stage Commander” hes  

▪ Controlepost-official:    Geel “KNAF Marshal” hes  

▪ Baanpost-official:    Geel “KNAF Marshal” hes  

▪ Technisch Commissaris  zwart “KNAF Scrutineer” hes 

▪ Contactpersoon Rijders  rood “Contactpersoon Rijders” hes 

▪ TV-media    groen hes 

▪ Overige media/pers   wit hes  

 

24 REGULARITY’s 

24.1 Definitie 

  Regularity’s kunnen verreden worden op wegen of terreinen die speciaal voor dit doel zijn 

afgesloten voor het overige verkeer. De equipe dient de regularity af te leggen op de door de 

organisator aangegeven, al dan niet variabele, gemiddelde snelheid (snelheden).  

24.2 Handhaving van de gemiddelde en maximum snelheid op de regularity 

Voor de handhaving / controle op de gemiddelde- en maximumsnelheid maakt de organisatie 

gebruik van het Rally Safe systeem.  

Aanvullingen tgv invoering Rallysafe (zie ook SRR 25.4.7 Volgsysteem (nieuw)). 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. Dit volgsysteem zal 

worden uitgereikt tijdens de documentencontrole en moet uiterlijk ingeleverd zijn op 20 oktober 

2018, 19:00 uur bij ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, Beckum. 

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.   

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.   

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 Installatie van het Rallysafe tracking systeem.   

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 
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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 Handhaving van de maximum snelheid 

 Gedurende het verrijden van een regularity zal de snelheid gecontroleerd worden. 

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 diskwalificatie. De beslissing van de wedstrijdleider is definitief. Er is geen recht op het 

indienen van een protest of beroep. 

24.5 Veiligheid 

  Op Regularity’s kunnen marshals aanwezig om de veiligheid van de equipes en eventueel 

aanwezige toeschouwers te bewaken. Het is equipes op de regularity’s niet toegestaan om tegen 

de voorgeschreven richting in te rijden.  Het is niet toegestaan om stil te staan op de regularity 

buiten een passeercontrole (PC) of tijdwaarnemingspunt (TP).                 

Een equipe die stopt, om welke reden dan ook, op de regularity moet de gevarendriehoek op 

tenminste 50 meter voor de stilstaande auto plaatsen, zelfs wanneer de auto naast de weg 

staat. 

24.6  Vlaggen 

RODE VLAG: Bij het tonen van een rode vlag moet de rijder direct snelheid verminderen en deze 

aanzienlijk verlaagde snelheid tot het eind van de klassementsproef 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 klassementsproef 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 art 39.   

GELE VLAG: Officials kunnen equipes met gele vlaggen opmerkzaam maken op gevaarlijke 

situaties: Een gele vlag betekent: pas op, gevaarlijke situatie: - stilstaande of langzaam 

rijdende auto op route, - geheel of gedeeltelijke blokkering van de route, - hulpvoertuigen op de 

proef. 

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.  

 24.7  Waarschuwingsteken SOS/OK   

Elke deelnemer is verplicht een waarschuwingsteken in de deelnemende auto te hebben met op 

de ene kant een rood “SOS”-teken en op de andere kant een groen “OK”-teken, ter grootte van 

tenminste 210 bij 297 mm. (A4).   

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.   

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. De daaropvolgende auto’s moeten de route vrijhouden voor de 

hulpverleningsvoertuigen. Alle equipes die gestopt zijn conform deze procedure zullen een 

passende tijd krijgen, conform art 39.  

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 worden gemeld bij de 

Sportcommissarissen.   
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Het routeboek bevat een pagina met de ongeval procedure.   

Elke equipe die niet meer deelneemt aan de rally moet zijn uitvallen / terugtrekken zo snel 

mogelijk aan de organisator melden. Een equipe die dit nalaat wordt gemeld aan de 

Sportcommissarissen. Wanneer een deelnemer opgeeft, moet hij de organisator informeren.   

 Art 39 ONDERBREKING VAN EEN KLASSEMENTSPROEF  

Indien een klassementsproef, om welke reden dan ook, onderbroken wordt of gestopt moet 

worden kan de Wedstrijdleider elke benadeelde equipe een tijd toe wijzen die als de meest faire 

wordt beschouwd. Geen enkele equipe die uitsluitend of in combinatie het stoppen van de proef 

heeft veroorzaakt mag echter profiteren van deze maatregel. 

24.8 Start Regularity’s 

 Regularity’s 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. Hij/zij zal de 

tijdcontrolekaart weer aan de equipe geven. Het aftellen zal gaan volgens een elektronisch 

aftelsysteem, dat de seconden aftelt. Starten voor dat het startsein is gegeven zal bestraft 

worden. 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.  

 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. 

 Vertrekken voordat het startsignaal gegeven is, wordt bestraft met 20 strafseconden. 

De wedstrijdleiding kan beslissen de één minuut startinterval op regularity’s 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. 

24.9  Tijdwaarnemingspunten (TP)  

Een tijdwaarnemingspunt op een regularity heet een geheime tijdcontrole (GTC). De locatie 

noch de rijtijd naar een GTC wordt aangegeven. Voor elke regularity sectie zijn door de 

organisator normtijden vastgesteld. Elke seconde afwijking boven of onder de normtijd wordt 

bestraft met 1 strafseconde. De tijdregistratie geschiedt in minuten, seconden en 1/10 van 

seconden. Er kunnen meerdere tijdwaarneming punten in een regularity opgenomen worden. 

Voorbeeld: Wanneer er 3 tijdwaarnemingspunten (A, B, C) zijn, zal de rijtijd gemeten worden 

van de start tot A, van de start tot B, van de start tot C en van de start tot de finish) of een mix 
van voorgaande metingen.  
Voor de volledige regularity, van Start tot (flying)Finish, geldt: Elke 1/10 seconde afwijking 

boven of onder de normtijd wordt bestraft met 1 strafseconde.  

Een GTC locatie bevind zich nooit binnen de eerste km na de start van een regularity. 
Overschrijding van de aangegeven gemiddelde snelheid bij een tijdwaarnemingspunt op de 

regularity met 10% wordt als volgt bestraft: 

▪ 1e overtreding: waarschuwing 

▪ 2e overtreding: 180 strafseconden 

▪ 3e overtreding: diskwalificatie 

Indien een regularity, 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. 

24.10 Finish regularity’s 

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

24.11 Assistentie  

 Zie het gestelde in het SRHLR. 

 

25 SAMENVATTING STRAFFEN 
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25.1 Niet toe gelaten tot de start van het evenement 

▪ 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 / Strafpunten  

▪ 1e overtreding verkenningsregels     120 seconden 

▪ Tijdcontrole: iedere minuut te vroeg       60 seconden 

▪ Tijdcontrole: iedere minuut te laat         0 seconden 

▪ 1e keer stilstaan op de regularity     120 seconden 

▪ 2e keer stilstaan op de regularity      240 seconden 

▪ Te vroeg starten         20 seconden 

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

▪ Missen van een tijdwaarnemingspunt    300 seconden 

▪ Per seconde afwijking boven of onder de normtijd op een GTC       1 seconde 

▪ Per 1/10 sec afwijking boven of onder de normtijd op de regularity 1 seconde 

▪ 2e overschrijding aangegeven gemiddelde snelheid met 10% 180 seconden 

▪ 2e overschrijding maximum snelheid     240 seconden 

25.3  Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider (tot maximaal diskwalificatie)  

▪ Overschrijding maximale vertraging 

▪ Verkenningsstickers niet juist aangebracht 

▪ Overtreding van de service/reparatie bepalingen 

▪ Geen vloeistof zeil/folie onder de auto 

▪ Controlekaart niet goed behandeld 

▪ Negeren gele- en/of rode vlag procedure 

▪ Calamiteitenprocedure niet opgevolgd 

▪ 1e overschrijding aangegeven gemiddelde snelheid met 10% 

▪ 1e overtreding maximale snelheid met meer dan 10% (en minder dan 50%) 

25.4  Diskwalificatie  

▪ Brandstof bijvoegen buiten de aangegeven tankgelegenheden 

▪ Niet kunnen overhandigen van de controlekaart bij de finish van een etappe 

▪ Overschrijding absolute maximum snelheid 

▪ Tegen de rijrichting in rijden 

▪ 3e keer stilstaan op de regularity     

▪ Stil staan in het zicht of bij een controle 

▪ 3e overschrijding aangegeven gemiddelde snelheid met 10% 

▪ 3e overtreding maximale snelheid met meer dan 10% 

▪ Overschrijding gemiddelde snelheid met 10% of meer 

▪ Stil staan in het zicht of bij een vliegende finish 

▪ Inhalen tussen de vliegende finish en stop finish 

▪ Externe hulp op de regularity of test 
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BIJLAGES 

BIJLAGE 1. 

 

 
 
 
 

  

   

 

        

Beige

Soort controle borden

PC

Passeer comtrole

RC

TC

Tijd controle

TC

GTC

Geheime tijd controle

GTC

TC service in

TC

TC service uit

TC

TC

Hergroepering 50-200M 5M

TC TC

TC en START

Regularity sectie/test 50-200M 25M

TC

EINDE

Regularity sectie/test 200-400M 25M

FF

100 M

25 M minimaal

5 M

5 M

CONTROLE GEBIED

5 M

Verplicht stoppen

Rode FIA borden

Richting van de Regularity testRichting van de Regularity test

Begin controlegebied

Gele FIA borden

5 M

25 M minimaal

RT STOP

25 M minimaal

25 M minimaal

5 M minimaal

5 M minimaal

RT START
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BIJLAGE 2. 

 

De auto dient voorzien te zijn van een zogenoemde “rolkooi” overeenkomstig onderstaand model, 

nummer K-8 en K-9.. 

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 
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BIJLAGE 3. 

 

LEGEND  DOCUMENTEN  

 Keuringsformulier 

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

LEGEND  Auto  

 Namen van de Bestuurder en de Navigator 

 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) 

 Opbouw van de kuip-competitiestoelen (indien aanwezig) 

 Veiligheidskooi conform reglement (6 punts stalen uitvoering bijlage 2)  

 FIA rolkooi bescherming  

 Manueel blusapparaat minimaal 2.0kg.  (tenminste 1 of meer)  

 Werking van de stroomonderbreker. (Indien aanwezig) 

 Benzinetank standaard of geldige FT3-1999 tank.  

 Afdichting van motorcompartiment en benzinetank.   

 SOS/OK bord  

LEGEND  Veiligheidsuitrusting team 

 Helm  FIA norm  

 HANS (aanbevolen) 

 Overall - norm FIA 1986 of recenter 

 Balaclava - norm FIA (aanbevolen) 

 Ondergoed (polo, broek, sokken) - norm FIA (aanbevolen) 

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

 Schoenen - norm FIA  1986 / ISO 6940 of recenter  

 


