BSR Bulletin 2019-01
Het Bestuur Sectie Rally heeft besloten in verband met aanpassingen in de FIA-reglementen 2019 tot
onderstaande wijzigingen c.q. aanvullingen van het SRR 2019:
4.
4.1

TOE TE LATEN AUTO’S
FIA KLASSEN / GROEPEN

4.2

NL KLASSEN / GROEPEN
ongewijzigd

20
GEDRAGSCODE
20.1 ALGEMENE REGELS
20.1.2 Wanneer auto’s onder de bepalingen van Parc Fermé (Art. 42.1) vallen, mogen auto’s uitsluitend door
beide bestuurders en officials worden voortbewogen; op andere plaatsen mag een ieder de auto met de
hand duwen. Behalve door eigen aandrijving of met de hand geduwd worden, is elke andere manier van
voortbewegen verboden, tenzij anders in het SRR aangegeven.
Uitzondering: op de klassementsproeven mogen auto’s getrokken of geduwd worden met het doel ze
weer op de rally route te krijgen of de rally route vrij te maken.
20.1.5 Op verbindingswegen (openbare weg) en bij de start van een klassementsproef dient elke rally auto
verplicht met 4 vrij draaiende wielen en banden te rijden. Elke auto, die niet voldoet aan dit artikel
wordt beschouwd als uitgevallen (Art. 46).
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46.
46.1

HERSTART NA TE ZIJN UITGEVALLEN
ALGEMEEN
Wanneer een deelnemende auto de finish van een etappe niet bereikt wordt automatisch aangenomen
dat er herstart gaat zijn de volgende dag, tenzij de deelnemer de contactpersoon rijders of de
wedstrijdleider informeert over zijn definitieve uitval. De deelnemer moet de contactpersoon rijders of
de wedstrijdleider informeren over de reden van uitval en zijn intentie om de auto te laten herkeuren
voor de volgende etappe binnen 30 minuten na het einde van de etappe waarin hij is uitgevallen.
Dit is ook van toepassing op equipes die uit de wedstrijd zijn gehaald of zijn gediskwalificeerd op basis
van:
- een overschrijding van de maximale vertraging van de rijtijd of
- het missen van één of meerdere controles.
Een equipe, die op basis van andere overtreding(en) van de reglementen, van verkeersovertreding(en)
of door een beslissing van de Sportcommissarissen is uitgesloten, wordt niet toegelaten tot de herstart
van de volgende etappe
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Deze reglementswijzigingen zijn met ingang van 01-03-2019 van kracht.
Namens het Bestuur Sectie Rally’s
Arie Kroeze
BSR Commissie Reglementen
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