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1 Omschrijving Rally
Gecontroleerd door BSHR op: 02-12-2019
Goedgekeurd KNAF op: 3 december 2019

Nummer: BSHR/2019/12-03
Permit nummer: 0469.20.006

2 Programma van het evenement
1 juli 2019
20:00 Inschrijving open
30 november 2019
12:00 Publicatie van het voorlopig Bijzonder Reglement
15 december
20:00 Publicatie van het definitieve Bijzonder Reglement
15 december
20.00 Sluiting inschrijving
Vrijdag 3 januari 2020
09:30 Begin documentencontrole; Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo
11:45 Einde documentencontrole
09:30 Inbouw rallysafe Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo
09:30 Conformiteitskeuring Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo
11:30 Briefing buitenlandse deelnemers
11:50 Briefing
12:00 Lunch
12:30 Start 1e etappe; Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo
22:00 Finish 1e etappe; Hotel Idingshof, Bührener Esch 1, 49565 Bramsche, Duitsland
23:30 Nieuwjaarstoast
Zaterdag 4 januari 2020
7:30 Start 2e etappe; Hotel Idingshof, Bührener Esch 1, 49565 Bramsche, Duitsland
17:30 Finish; Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo
19:00 Dinerbuffet
19:00 Publicatie voorlopig eindklassement (in entree hal)
19.30 Definitief eindklassement
20:00 Prijsuitreiking
Officieel Publicatiebord
Het officiële publicatiebord is:
- 3 januari 2020 09:00 tot 13:30 bij de documentencontrole
Restaurant De Poppe
Holterweg 23
Markelo
- 3 januari 2020 vanaf 22:00 uur
Hotel Idingshof, Bührener
Esch 1, 49565
Bramsche, Duitsland
- 4 januari 2020 van 07:00 tot 09:00
Hotel Idingshof
Bührener Esch 1, 49565
Bramsche Duitsland
- 4 januari 2020 van 17:00 tot 21:00 bij de finish
Restaurant De Poppe
Holterweg 23
Markelo
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3 Organisatie
3.1

Organisator

De Stichting Heavy New Year Rally organiseert van 3 tot en met 4 januari 2020 de 1e Heavy New Year
Rally.

3.2

Organisatieteam

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat
Lid:
Lid:

3.3

Peter Rovers
Remco Luksemburg
Wilhelm Palthe
Erwin Doctor
Werner Budding

Permanent Secretariaat

Heavy New Year Rally
Tijgerpagelaan 7
3544 VW UTRECHT
+31 (0) 6 57 31 49 72
wedstrijdsecretariaat@hnyr.nl

3.4

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is open op de volgende tijd en locaties:
3 januari 09:00 – 13:30 - Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo.
3 januari 22:00 – 00:00 - Hotel Idingshof, Bührener Esch 1, 49565 Bramsche
4 januari 07:00 – 09:00 - Hotel Idingshof, Bührener Esch 1, 49565 Bramsche
4 januari 17:00 – 21:00 - Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo.
Het wedstrijdsecretariaat is telefonisch 3 en 4 januari tussen 07:00 en 23:00 bereikbaar op 06-51865872

3.5

Officials van het evenement

Hoofd organisatie:
Wedstrijdleider:
Assistent wedstrijdleider:
Wedstrijdsecretaris:

3.6

Peter Rovers
Peter Rovers
Eddy van den Hoorn
Remco Luksemburg

Licentienr.
46333
46333
4405
47408

Overige medewerkers van het evenement

Uitzetters:
Vergunningen:
Controle van de route
Contactpersoon rijders:
Coördinatie marshals:
Coördinatie materialen:
KNAF/Judge of Facts
PR & Marketing:

Peter Rovers en Remco Luksemburg
Stan Kiggen (NL) en Joep Wanders (D)
Joep Wanders
Michael Simon
Michael Simon
Remco Luksemburg
Eddy van den Hoorn
Werner Budding
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Conformiteits controle auto:
Tijdwaarneming:
Rekenkamer:

3.7

HTC-BSHR; Henk Harmsen licentienummer 31496
Erwin Doctor
Hans Poortman (Rally Safe Nederland)
Ton den Uyl

Marshals van het evenement

nnb

3.8

Reglementering

Het evenement wordt georganiseerd en verreden volgens:
- De FIA Code Sportif International (CSI) en haar bijlagen;
- Het KNAF Reglementen Boek (KRB);
- Het KNAF Reglement Historische Regularity Rally’s;
- Dit Bijzonder Reglement en eventuele bulletins;
- De verkeerswetgeving van de landen waar het evenement plaatsvindt.
Bulletins worden gepubliceerd op het officiële publicatiebord en/of aan de deelnemer uitgereikt.
Mededelingen organisatie worden gepubliceerd op het informatiebord en/of aan de deelnemer
uitgereikt
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 wordt elk door de organisator uitgegeven bulletin goedgekeurd door het BSHR. Elk
bulletin dat daarna wordt uitgegeven wordt ondertekend door de wedstrijdleider.
Elke wijziging of toevoeging wordt gepubliceerd door middel van een bulletin, voorzien van datum en
volgnummer, en maakt deel uit van dit Bijzonder Reglement.
Bulletins worden gepubliceerd op het publicatiebord in het Wedstrijdsecretariaat. Bulletins worden aan
de equipes uitgereikt. De equipes tekenen voor ontvangst, tenzij dit onmogelijk is tijdens het verrijden
van de wedstrijd.

3.9

Interpretatie van het Bijzonder Reglement

De wedstrijdleider is tijdens het evenement belast met het toepassen van het gestelde in dit Bijzonder
Reglement. De Nederlandse tekst van dit Bijzonder Reglement is bindend.

4 Kampioenschap
De 1e Heavy New Year Rally 2020 telt mee voor:
- Nederlands Historisch Regularity Rally kampioenschap 2020, categorie Expert;
- Nederlands Historisch Regularity Rally kampioenschap 2020, categorie Sport;

5 Omschrijving
De 1e Heavy New Year Rally is een navigatie/regelmatigheidsrally voor klassieke auto’s, waarbij het
behalen van de hoogste snelheid op geen enkele wijze bepalend is voor de eindklassering.
Doorslaggevend is het uitvoeren van routeopdrachten. Het evenement bevat regelmatigheidssecties
en/of tests om de vaardigheid van de bestuurder en navigator te beoordelen.
Tijdens het verrijden van de Heavy New Year Rally mag de opgelegde gemiddelde snelheid niet hoger
liggen dan 50 km/uur. De route van de Heavy New Year Rally gaat over de openbare weg en mogelijk
over voor het overige verkeer afgesloten weggedeeltes of privéterreinen om de routeopdrachten uit te
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voeren.
De beschrijving van de verschillende routes, routeopdrachten, tijdcontroles, passeercontroles, etc.
worden in het routeboek beschreven en op de controlekaarten aangegeven.
De opgegeven tijden in het tijdschema zijn bindend.

6 Toe te laten auto’s
6.1

Toe te laten auto’s

De auto’s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving van het land van registratie.
Standaard auto’s die gebouwd zijn tot en met 31-12-1985 worden toegelaten. De auto moet veilig en
rijwaardig zijn en dient in een staat te verkeren die de uitstraling van het evenement weergeeft.

6.2

Identiteitskaart

Het hebben van een FIA Historic Regularity Car Pass (HRCP) of een FIVA identiteitskaart is NIET van
toepassing.

6.3
•

Uitstraling/ Uitrusting / Extra voorzieningen
De auto mag niet zijn voorzien (reclame)stickers. Met uitzondering van (subtiele) verwijzing van
garages en automerken en door de organisatie aangeleverd reclame conform art. 13.
Alle types afstandmeters zijn toegestaan.
De auto mag aan de voorzijde uitgerust zijn met maximaal zes lampen. (Imitatie-)gasontlading
lampen en/of ledverlichting zijn niet toegestaan.
De auto moet, naast de wettelijke verplichte uitrusting, uitgerust te zijn met: een gevulde
brandblusser (min. Inhoud 2 kg en geschikt voor vloeistofbranden), een complete verbanddoos, een
gevarendriehoek, een sleepkabel, vloeistofdicht grondzeil of lekbak, twee veiligheidshesjes en
veiligheidsriemen (uitgezonderd, maar aanbevolen, voor auto’s die gebouwd zijn vóór 1968).
Een rolbeugel of veiligheidskooi constructie is toegestaan.
De voorstoelen mogen vervangen worden door stoelen met een hoofdsteun om een mogelijke
whiplash te voorkomen en de achter zittingen mogen verwijderd worden.
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. Het is verplicht om winterbanden gemonteerd te hebben.

•
•
•

•
•
•

6.4
•

Communcatiemiddelen
Het gebruik van communicatiemiddelen is niet toegestaan. Alleen in een noodgeval is het gebruik
toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 1.000 strafpunten, per constatering. De aanwezigheid
en het gebruik van enige vorm van navigatieapparatuur in de auto en/of op de persoon is niet
toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 1.000 strafpunten, per constatering.
De organisator behoudt zich het recht voor om het gestelde in dit artikel te controleren. Als de
equipe dit niet toestaat wordt deze onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname. In dit geval
bestaat geen mogelijkheid tot protest.

•

6.5

Categorieën en klassen

Expert klasse: De route is opgedeeld in 2 etappes met circa 30 verschillende trajecten.
De totale lengte is circa 600 km incl. de regularity trajecten.
Deze categorie is geschikt voor zeer ervaren deelnemers.

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR. 0469.20.006

4

Sport klasse:

De route is opgedeeld in 2 trajecten met 30 verschillende trajecten.
De totale lengte is circa 600 km incl. de regularity trajecten.
Deze categorie is geschikt voor ervaren deelnemers.

7 Toe te laten equipes
7.1

Equipes

De equipe dient te bestaan uit een bestuurder en navigator, zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
Bestuurder en navigator mogen van functie wisselen wanneer beide over een geldig rijbewijs
beschikken.
De leeftijd van de navigator is minimaal 15 jaar. Als 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.
Als de equipe uit andere personen bestaat dan de inschrijving, wordt deze equipe niet toegelaten tot de
start, respectievelijk uitgesloten.

7.2

Startbewijzen

Iedereen die wil deelnemen aan de 1e Heavy New Year Rally 2020 heeft ten minste een “Rally Pas”. De
kosten voor de rallypas zijn € 25,00 per pas en worden uitgegeven tijdens de documentencontrole.
Deelnemers die voor het jaar 2020 geldige rally- (Club niveau) of historische rallylicentie hebben, zijn
vrijgesteld van de aanschaf van de Rally Pas. Zie www.knaf.nl, klik Historische Rally’s.
Buitenlandse deelnemers dienen te beschikken over een EU rally- historische rallylicentie of dienen een
“Rally Pas” te kopen. (Race licentie of VAS licentie zijn niet toegestaan)

7.3

Aansprakelijkheid en verplichtingen

Als de inschrijver een rechtspersoon is of geen deel uitmaakt van de equipe wordt tijdens het
evenement de bestuurder, zoals aangegeven op het inschrijfformulier, aansprakelijk gehouden voor alle
aansprakelijkheden en verplichtingen van de inschrijver.

8 Inschrijfformulier/inschrijving
8.1

Inschrijving

Ingeschreven kan worden in de categorie:
- Expert, geschikt voor doorgewinterde deelnemers;
- Sport, geschikt voor ervaren deelnemers.
Via de website www.hnyr.nl kan ingeschreven worden.
Door het verzenden van de inschrijving gaan de deelnemers van de equipe akkoord met het gestelde in
dit Bijzonder reglement. Gegevens van de bestuurder of navigator of de auto kunnen tot het einde van
de documentencontrole ingeleverd worden.
Het maximum aantal toe te laten equipes is gesteld op 60.

8.2

Acceptatie van een inschrijving

Een inschrijving wordt geaccepteerd en een startnummer wordt toegekend zodra het inschrijfgeld door
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de organisator vóór 1 december ontvangen is.
De organisator verstrekt geen acceptatiebrief. Op 15 december 2020 wordt op de website www.hnyr.nl
de voorlopige startlijst gepubliceerd. Alle equipes die daarop voorkomen zijn voorlopig geaccepteerd.
De inschrijving wordt definitief geaccepteerd nadat de documentencontrole en de controle van de auto
met goed gevolg heeft plaatsgevonden.

8.3

Weigeren van de inschrijving

De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving van één of beide equipeleden of de auto
te annuleren, eventueel zonder opgave van de reden, volgens het gestelde in de ISC, artikel 3.14.

9 Inschrijfgeld(en)
9.1

Inschrijfgelden

Het inschrijfgeld bedraagt voor een privé inschrijving € 795,- en voor een zakelijke inschrijving € 1.095,Het inschrijfgeld kan als volgt betaald worden:
Op bankrekening: NL71BUNQ2039375287, t.n.v. Stichting Heavy New Year Rally, met de vermelding van
de naam van de 1e bestuurder.
In het inschrijfgeld is begrepen:
- Twee rallyborden met wedstrijdnummer;
- Twee sticker voor de voor- en achterruit;
- Routeboeken;
- Controlekaarten;
- Vrijdagmiddag een lunch;
- Vrijdagavond een diner;
- Vrijdag- zaterdagnacht overnachting (incl. ontbijt),
- Zaterdagmiddag lunch;
- Zaterdagavond diner;

9.2

Zakelijke inschrijving

Het inschrijfgeld voor een zakelijke inschrijving bedraagt € 1095,-.
In dit inschrijfgeld is naast bovengenoemde zaken begrepen:
- Logo in het routeboek;
Op het inschrijfgeld voor een zakelijke inschrijving wordt geen BTW belast, u ontvangt ook een factuur
van uw inschrijving

9.3

Terugbetalingsregeling

Het inschrijfgeld wordt terugbetaald:
- 100% als de inschrijving niet geaccepteerd wordt;
- 100% minus € 100,- in het geval het evenement afgelast wordt;
- 50% als een deelnemer zijn inschrijving terugtrekt vóór 1 december 2019.
Bij annulering door een equipe na 1 december 2019 is het complete inschrijfgeld verschuldigd.
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9.4

Toeslag extra hotelkamer

Het is mogelijk een extra hotelkamer te reserveren (mits beschikbaar).
Deze optie kan aan worden gegeven bij uw inschrijving of voor 15 november via een e-mail aan
wedstrijdsecretariaat@hnyr.nl. De extra kosten bedragen € 125,-.

10 Verzekering/ vrijwaring
10.1 Verzekering van de equipe
De eigenaar van de ingeschreven auto moet 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 verantwoordelijkheid van de eigenaar van de ingeschreven auto om een
dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen.

10.2 Verzekering van de organisator
10.2.1 Primaire aansprakelijkheid
De equipe is verplicht zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van hun wettelijke
aansprakelijkheid tegenover derden tijdens het deelnemen aan een regelmatigheidsrally
inclusief behendigheidstest(en). Het dekkingsgebied moet zijn: Europa (Nederland, Duitsland).
In het inschrijfgeld is de secundaire verzekeringspremie begrepen. De verzekeringspolis kan als
volgt worden samengevat:
- De organisator heeft maatregelen genomen om de equipes te verzekeren tegen risico van
derden.
- De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid tussen de equipes onderling.
- De eigen autoverzekering, zoals wettelijk vastgesteld, prevaleert altijd.
- De dekking begint op het moment van de start van de rally en eindigt bij de finish van de rally, op het
moment dat de equipe moet opgeven of bij uitsluiting van de equipe.

10.3 Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal
Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande “Verklaring voor acceptatie en afstand
van verhaal” te ondertekenen. Bij geen ondertekening, wordt de equipe niet toegelaten tot de start.
Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal
• Ik heb het Bijzonder reglement gelezen en verklaar het te accepteren en na te leven.
• Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan de rally deel te nemen en ook
bekwaam ben om dit te doen.
• Ik verklaar dat ik de aard van het evenement en de mogelijke risico’s, inherent aan een
gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren.
• Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijvaardig is om aan het evenement deel te nemen
en dat het voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg.
• Ik verklaar dat de ingeschreven auto 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 promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden de organisator, de sponsoren,
de leden van het organisatiecomité, de officials, overige medewerkers en marshals van het
evenement aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig incident of ongeval, veroorzaakt
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door of aan deelnemers en deelnemende auto’s gedurende het evenement.
• De FIA, leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden de organisator, de sponsoren,
de leden van het organisatie comité, de officials, overige medewerkers en marshals 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 promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden de organisator, de sponsoren,
de leden van het organisatie comité, de officials, overige medewerkers en marshals 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 betroken zijn.
• Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, leden van de FIA, promotor, de KNAF,
sectiebestuur en leden organisator, sponsoren, officials, overige medewerkers en marshals 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.
Als een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring medeondertekend worden door
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke machtiging.

11 Gedrag van de equipe
11.1 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. Te allen tijde zorgt de equipe er rekening ervoor 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 medewerkers en/of marshals wordt
bestraft door de wedstrijdleider. Overtreding kan bestraft worden met uitsluiting.

11.2 Verkeersregelovertreding(en)
Tijdens de rally moet de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving. Het zich
niet houden aan verkeersregels wordt al volgt bestraft:
- 1e overtreding: 600 strafpunten;
- 2e overtreding: 1.200 strafpunten;
- 3e overtreding: uitsluiting.
De organisatie behoudt zich het recht om het gestelde in dit artikel te controleren. De beslissing van de
wedstrijdleider is definitief. Zo’n beslissing kan genomen worden ongeacht een door de politie en/of
officials genomen sanctie en ongeacht de mogelijke uitkomst van zulke acties.

11.3 Onderbreking van het evenement
Een equipe die niet meer kan deelnemen aan het evenement is verplicht de contactpersoon rijders
daarover te informeren.

12 Rallyschilden / wedstrijdnummers / namen equipe
De organisator geeft elke deelnemer twee rallyschilden/stickers.
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De rallyschilden moeten gedurende de rally duidelijk zichtbaar op de voorzijde en achterzijde van de
auto, zonder dat de kentekenplaat bedekt wordt, aangebracht worden.
De wedstrijdnummers moeten, zonder verandering rechtsboven op het vooruit en op de
rechterachteruit van de auto aangebracht worden.
Als op enig moment tijdens het evenement wordt vastgesteld dat:
- één wedstrijdnummer of rallyschild ontbreekt, wordt een boete opgelegd van € 50;
- Beide wedstrijdnummers of rallyschilden tegelijk ontbreken, wordt de equipe uitgesloten. De
namen van de equipe en hun nationaliteitsvlag mogen op beide voorschermen van de auto
aangebracht worden (max. letterhoogte is 3 cm).
Bloedgroepen mogen niet op de auto aangebracht worden.

13 Reclame
De ruimte op de rallyborden en naast en/of boven het eventuele wedstrijdnummer is gereserveerd voor
reclame van de organisator. Deze verplichte reclame kan niet door de deelnemer geweigerd worden.
Waaruit de reclame bestaat, wordt tijdens de documentencontrole bekend gemaakt. Geen reclame,
geen toelating tot de start. Alle overige reclame moet verwijderd of volledig afgeplakt worden.

14 Documentencontrole/ conformiteitscontrole
14.1 Documentencontrole
De equipe die aan de 1e Heavy New Year Rally wil deel te nemen moet zich melden bij de
documentencontrole. Als men zich niet heeft gemeld bij de documentencontrole wordt de deelnemer
niet toegelaten tot de start van het evenement.
Tijdens de documentencontrole moeten de volgende documenten getoond kunnen worden:
- APK-keuringsformulier (voor Nederlandse auto’s met een bouwjaar >1960);
- Het kentekenbewijs (ter controle van het bouwjaar van de auto);
- Verzekeringsbewijs
- Historische - Rallylicentie of Rally Pas;
- Identiteitskaart/ paspoort.
Als de documenten niet in orde zijn, wordt de equipe niet toegelaten tot de start van het evenement.
De documentencontrole is op vrijdag 3 januari 2020 van 9:30 tot 11:30 uur bij Restaurant De Poppe
Holterweg 23 in Markelo.

14.2 Rally Safe
Rally safe apparatuur wordt verstrekt en ingebouwd bij op de startlocatie.

14.3 Conformiteitscontrole
Tijdens de controle van de auto vindt er een conformiteitscontrole plaats m.b.t. het uitlaatgeluid en
extra voorzieningen (art. 6.3) van de auto. De controle van de auto vindt plaats op vrijdag 3 januari 2020
van 9:30 tot 11:30 uur bij Restaurant De Poppe Holterweg 23 in Markelo.
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15 Resultaten
15.1 Vaststellen van de resultaten
15.1.1 De resultaten worden weergegeven in strafpunten en zullen vastgesteld worden door het
samenvoegen van strafpunten die opgelopen zijn tijdens de kaartleesopdrachten als ook elke
andere straf die mogelijk opgelopen is.
15.1.2 Als om welke reden dan ook één of meerdere controles geannuleerd moeten worden, hetzij
vóór de doorkomst van de eerste deelnemende auto, hetzij na de doorkomst van een (aantal)
deelnemende auto(’s), zal de wedstrijdleider als volgt beslissen:
A-: de betreffende controle(s) zal vervallen verklaard worden.
B-: de eventueel opgelopen tijdstrafpunten van de betreffende controle(s) zullen geannuleerd
worden.
15.1.3 Om zich te kwalificeren voor het eindklassement moet de equipe zich met de auto op eigen
kracht gemeld hebben bij de eerste tijdcontrole (start) van het evenement en bij de laatste
controle (finish) van het evenement, binnen de maximale toegestane vertraging.
15.1.4 Als meerdere equipes met een gelijk aantal strafpunten eindigen wordt gekeken naar de equipe
het minste strafpunten heeft opgelopen in traject 2.1 t/m 2.3. Als dit nog geen uitsluitsel biedt
zal de auto met het oudste bouwjaar beslissend zijn. Tenslotte is het hoogste startnummer
bepalend voor de einduitslag.
15.1.5 Voor de categorie Expert, Sport en Tour zal een algemeen eindklassement worden opgesteld. De
overall winnaar van de 1e Heavy New Year Rally is de winnaar in de categorie Expert.

15.2 Publicatie van de resultaten
Aan het einde van een etappe worden resultaten en/of klassementen gepubliceerd op het
publicatiebord. Over deze resultaten en/of klassementen kunnen vragen gesteld worden. Het
eindklassement is voorlopig tot 30 minuten na publicatie. Daarna wordt het definitief verklaard.

16 Vragen
Elke equipe kan vragen stellen over het verloop van de wedstrijd, routeopdrachten, opgelopen
bestraffingen, enz. Een vraag moet op het vragenformulier bij de contactpersoon rijders ingediend
worden. Er kunnen geen vragen worden gesteld over de nauwkeurigheid van de door de organisator
berekende rijtijden en/of afstanden. Het antwoord op de vragen wordt teruggekoppeld door de
contactpersoon rijders.

17 Prijzen/ prijsuitreiking
17.1 Prijzen – Trofeeën
Overall winnaar
Overall klassement categorie Expert
Overall klassement categorie Sport

1e plaats
1e – 3e plaats
1e – 3e plaats

Wisselbeker
nnb
nnb

17.2 Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt op zaterdag 4 januari 2020 plaats rond 20:30 uur in Restaurant De Poppe
Holterweg 23 in Markelo.
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18 Samenvatting bestraffingen algemene bepalingen
18.1 Geen toelating tot de start van de wedstrijd
-

Auto niet conform welke bepalingen dan ook uit artikel 6.3
Auto gebouwd na 31-12-1985;
Samenstelling equipe niet volgens de inschrijving;
Geen Rally pass of geldige licentie;
Inschrijfgeld te laat of niet betaald;
Geen geldige verzekering voor de auto;
Niet ondertekenen van de ‘verklaring van acceptatie en afstand van verhaal’;
Niet verschenen bij de documentencontrole;

18.2 Strafpunten
-

Gebruik communicatiemiddelen, per constatering
Aanwezigheid/gebruik van navigatieapparatuur, per constatering
1e verkeersovertreding
2e verkeersovertreding

Strafpunten
1.000
1.000
600
1.200

18.3 Bestraffing in geld
-

Het ontbreken van minimaal één rallyschild of wedstrijdnummer, per constatering €50,-

18.4 Ter beoordeling van de wedstrijdleider
-

Hinderlijk of onsportief gedrag;
Rallyschilden en/of wedstrijdnummers niet correct aangebracht.

18.5 Uitsluiting
-

Weigeren van een controle van de auto op navigatieapparatuur/ communicatiemiddelen;
Samenstelling van de equipe gewijzigd tijdens de wedstrijd;
3e verkeersovertreding;
Het ontbreken van beide rallyschilden of wedstrijdnummers;
Auto niet op eigen kracht de laatste controle van de wedstrijd gepasseerd.

19 Route
19.1 Routeboek
Alle equipes ontvangen bij de documentencontrole het wedstrijddocumentenboek. Hierin zitten o.a. de
tijdschema’s, de legenda’s en hoofdstuk 26 (routeopdracht) uit dit regelement.
Op het tijdschema staan alle routeopdrachten van de betreffende secties vermeld.
Bij de start en op diverse punten in de route krijgen de deelnemers hand-outs met daarin de
kaarten/routeopdrachten voor de daaropvolgende secties.
Als de aangegeven route niet gevolgd kan worden, om welke reden dan ook, maakt de organisator een
omleiding. Deze omleiding wordt aangegeven door middel van oranje pijlen of in een routebulletin.
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19.2 Rijtijden
De toegestane rijtijden worden aangegeven op de tijdcontrolekaart(en). Deze rijtijden kunnen gewijzigd
worden met een Routebulletin. In geval van verschillen, is de tijd op de tijdcontrolekaart bindend.

20 Snelheid/ verkeer
20.1 Maximumsnelheid
Gedurende het gehele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de ter plaatse geldende
maximumsnelheid. Het organisatiecomité kan en zal via RallySafe op diverse plekken de snelheid
controleren. Elke equipe die de ter plaatse toegestane maximumsnelheid overschrijdt, wordt als volgt
bestraft: om het aantal strafpunten te berekenen, wordt het aantal kilometers dat de maximaal
toegestane snelheid met meer dan 10% overschrijdt gekwadrateerd, vervolgens vermenigvuldig met 2.
Overschrijding van de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met meer dan 50% wordt bestraft met
uitsluiting.
Voorbeeld
Toegestaan Geconstateerd Toegestaan
+10%
30
40
33
30
50
33
50
60
55
50
70
55

Aantal kilometers te hard
(>10%)
7
17
5
15

Strafpunten
98 (7x7x2)
578 (17x17x2)
50 (5x5x2)
450 (15x15x2)

20.2 Maximum toegestane vertraging
De maximale toegestane vertraging bij een tijdcontrole is 30 minuten. Als de equipe meer dan 30
minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole gemist is.

20.3 Speed Zone
Speed Zones kunnen als zodanig op het kaartfragment aangemerkt worden. Hierbij staat de geldende
snelheid vermeld. Speeds Zones kunnen ook ‘in het veld’ aangegeven worden door gele borden met de
tekst Speed Zone en de betreffende snelheid. Overtredingen worden bestraft volgens artikel 20.1.

20.4 Uitlaatgeluid
Het uitlaatgeluid van de auto mag gedurende de rally op geen enkel moment 95 dB (A) overschrijden.
Als de auto niet voldoet aan deze regel, dan worden de volgende straffen opgelegd:
- Constatering bij de start: de equipe wordt niet tot de start toegelaten.
- Constatering tijdens de rally:
o Als het uitlaatgeluid de 95 dB (A) overschrijdt en een verzoek tot reparatie niet wordt
opgevolgd kan de wedstrijdleiding tot uitsluiting beslissen.

21 Verkennen
Het verkennen van de route, in welke vorm dan ook, door de equipe of het gebruik maken van via
derden verkregen informatie, is niet toegestaan.
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22 Start / herstart / invoegen
22.1 Start / herstart
22.1.1 De auto’s worden gestart in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer. Als een auto
zich te laat meldt aan de start van een etappe, wordt het tijdstip van dat moment op de
tijdcontrolekaart vermeld en wordt dit bestraft met 1 minuut tijdstraf per minuut. Als men meer
dan 30 minuten te laat aan de start verschijnt, wordt de equipe niet toegelaten tot de start van
het evenement c.q. vindt uitsluiting plaats.
De startvolgorde voor de tweede etappe is gelijk aan die van de eerste etappe. De
wedstrijdleider kan de startvolgorde om moverende redenen wijzigen.
De equipes moeten op vrijdag 3 januari 2020 om 11:50 uur aanwezig zijn bij Restaurant De
Poppe Holterweg 23 in Markelo voor de verplichte briefing.
22.1.2 Een grondzeil of een lekbak moet worden geplaatst in het wachtpark vóór de start, tijdens de
rustpauzes en aan de finish. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van € 50 opgelegd.

22.2 Tijdsinterval
De tijdsinterval tussen de deelnemende auto’s is 1 minuut.

22.3 Invoegen
Tijdens een evenement met meerdere etappes kan een equipe, die gedurende een etappe om welke
reden dan ook opgegeven heeft of de laatste tijdcontrole van een etappe heeft gemist, de
wedstrijdleider verzoeken om te starten in de eerstvolgende etappe. Op de routecontrolekaart(en)
worden de controles na de laatste controlestempel als gemist beschouwd, om te voorkomen dat
achteraf nog controles op de routecontrolekaart(en) worden aangebracht.
Deze mogelijkheid om te herstarten is niet van toepassing voor de laatste etappe van de wedstrijd. De
startvolgorde voor de te herstarten auto’s wordt bepaald door de wedstrijdleider.

23 Service/ assistentie
23.1 Reparaties
De deelnemer mag zelf tijdens de rally reparaties uitvoeren, eventueel met hulp van andere
deelnemers. Elke hulp van derden en/of door een serviceteam van de deelnemer is niet toegestaan en
kan door de wedstrijdleider bestraft worden met uitsluiting.

23.2 Assistentie
Eigen assistentie teams/personen zijn niet toegestaan.
Vanuit de organisatie is een serviceteam aanwezig (Bas Auto Service) welke op diverse punten aanwezig
is om daar waar mogelijk technische ondersteuning te bieden.

24 Controles
24.1 Algemene bepalingen
Een tijdcontrole wordt aangegeven door een geel TC of TCS-bord. 25 meter vóór en na een tijdcontrole
wordt beschouwd als zijnde het controlegebied. Tijdcontroles en/of (on)bemande passeercontroles zijn
voor iedere deelnemer 15 minuten vóór de geplande doorkomsttijd geopend. Tenzij de wedstrijdleider
anders beslist, sluiten zij 30 minuten na de geplande doorkomst van de laatste deelnemer.
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24.2 Tijdcontrolekaart (Tijdkaart)
Voor de alle trajecten (behalve traject 2.1 t/m 2.3) worden alle trajecten gestart met een zelfstart d.m.v.
RallySafe. Voor deze trajecten zit in het wedstrijddocumentenboek een gepersonaliseerd tijdschema
waarbij (naast de technische omschrijving) ook de indicatietijden tussen de trajecten als de trajecttijden
vermeld staan. Deze kaarten zijn enkel voor eigen gebruik. Alle tijdregistratie (behalve traject 2.1 t/m
2.3) vindt plaats via het RallySafe systeem.
Voor traject 2.1 t/m 2.3 ontvangen op de vrijdag bij aanvang van de wedstrijd alle controlekaarten
waarop o.a. de tijd staat die nodig is om de afstand af te leggen tussen twee tijdcontroles (TC) op
ingevuld moeten worden. Deze controlekaart moet ingeleverd worden bij de finish van RP 2.3.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar controlekaarten.
Elke verbetering of toevoeging op de tijdcontrolekaart dient door een marshal gewaarmerkt te zijn door
middel van een paraaf. Niet gewaarmerkte veranderingen worden bestraft met 400 strafpunten.
De equipe is zelf verantwoordelijk voor de overhandiging en de correcte invulling van de controlekaart
bij de verschillende controles.

24.3 Routecontrolekaart (Controlekaart)
In het wedstrijddocumentenboek zitten ook alle routecontrolekaarten. Het is deelnemers niet
toegestaan om zelf vakjes op de controlekaart bij te tekenen. De door de organisatie verstrekte
controlekaarten bieden voldoende ruimte om alle controles die aan de juiste route staan te noteren.
Veranderingen of een vakje overslaan wordt bestraft met 200 strafpunten.

24.4 Routecontrole (RC)
Langs de route kunnen bemande en/of onbemande routecontroles geplaatst worden. Bij deze controles
moet de equipe de controlekaart laten afstempelen of zij moet deze zelf afstempelen of zij moet in het
eerstvolgende open vakje op de controlekaart het betreffende getal of letter van de controle noteren.
Equipes worden geacht in het bezit te zijn van een stempelkussen dat gebruikt moet worden wanneer
het stempelkussen van een controlepost verdwenen of niet bruikbaar is.
Het missen van een routecontrole of het aandoen van een foutcontrole wordt bestraft met 200
strafpunten.

24.5 Herstelopdrachten
Bij routecontroles kunnen herstelopdrachten vermeld staan, die met voorrang op de opdracht waarmee
men bezig is uitgevoerd moeten worden. De herstelopdrachten zijn in code vermeld:
1R, 2R
1e weg rechts, 2e weg rechts (enz.)
ER
einde weg rechts
VR
voorrangsweg rechts
VO
voorrangsweg oversteken
HK
hier keren
NVO
niet verder omrijden en ter plaatse de voorgenomen route hervatten
DMIL
doorgaan met ingetekende lijn;
Indien u zich bij het ontvangen van de herstelopdracht DMIL niet op de
ingetekende lijn bevindt, construeert u vanaf dat punt de kortste route naar de
ingetekende lijn met inachtneming van de algemene kaartlees- en de
trajectbepalingen.
DMP
doorgaan met punt/pijl ...
Nieuwe route construeren naar het/de betreffende punt/pijl met inachtneming
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DM TC

van de algemene kaartlees- en de trajectbepalingen.
doorgaan met TC... (of TCS/RP/NS)
Nieuwe route construeren naar de betreffende TC met inachtneming van de
algemene kaartlees- en trajectbepalingen.

24.6 Dwangpijlen
Langs de route kunnen gele HNYR-dwangpijlen zijn geplaatst. Deze pijlen worden gebruikt om de equipe
bijvoorbeeld om een onverwachte wegblokkering heen te leiden of om de equipe naar een controle te
leiden. De pijlen dienen gevolgd te worden totdat de equipe het einde van de omleiding, aangegeven
door twee boven of naast elkaar geplaatste gele HNYR-dwangpijlen bereikt. Op dat punt dient men de
voorgenomen route te vervolgen. HNYR-dwangpijlen vormen nooit aanleiding tot omrijden.
Te allen tijde dient de equipe - en deze is daarvoor zelf volledig verantwoordelijk, ook indien de route
niet door het organisatiecomité is afgepijld - zo kort mogelijk na een onderbreking de oorspronkelijk
geplande route te vervolgen.
Wanneer een weg aan het begin voorzien is van een gele HNYR-dwangpijl met de punt naar beneden,
dan mag deze weg vanaf deze zijde niet worden bereden. Indien de betreffende weg deel uitmaakt van
de voorgenomen (geconstrueerde) route, dient een omweg te worden gemaakt conform de bepalingen
in artikel 26.2

24.7 Tijdcontrole
Alle tijdcontroles tijdens de rally worden bepaald door RallySafe. Dit met uitzondering van traject 2.1
Bij een tijdcontrole registreren marshals het tijdstip van melden op de controlekaart. De controlekaart
op de ideale tijd worden overhandigd aan de marshal. Een TC is herkenbaar aan een geel TC-bord.
De geplande passeertijd is het tijdstip dat verkregen wordt door de toegestane rijtijd voor het traject op
te tellen bij de vertrektijd van de voorgaande tijdcontrole.
Elke minuut verschil tussen de werkelijke passeertijd en de geplande passeertijd wordt als volgt bestraft:
- te laat:
40 strafpunten, tot en met de maximale toegestane vertraging.
- te vroeg:
40 strafpunten
Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft met 1.200 strafpunten.
Het missen van de laatste controle van de wedstrijd betekent uitsluiting.
De maximale toegestane vertraging bij een tijdcontrole is 30 minuten. Wanneer de equipe meer dan 30
minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole gemist is. De equipe moet de daaropvolgende
tijdcontrole weer aandoen op het ideale tijdstip, vermeerderd met de opgelopen vertraging bij de
laatste niet gemiste tijdcontrole voor de door de equipe gemiste tijdcontrole.

25 Regularity’s / Time Control Sections / Navigation Section /
Connection route / Test
25.1 Algemene bepaling
25.1.1 De rally is opgebouwd uit verschillende op zichzelf staande secties. Elk sectie heeft haar eigen
tijdschema. De start hiervan is nooit gekoppeld aan de finishtijd van een eerdere sectie. Alle
secties worden verreden conform de bepalingen in artikel 26. Elk type sectie heeft zijn eigen
kleur. Deze staan zowel op de kaart als in het tijdschema vermeld.
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25.2 Regularity’s (RP) - ROOD
25.2.1 Een regularity is een specifiek beschreven route, die loopt van een van te voren aangegeven
start naar een van te voren op de kaart aangegeven finish. Een regularity moet door de equipe
zo exact mogelijk ("op de seconde") met de voorgeschreven (eventueel wisselende) gemiddelde
snelheid worden afgelegd. De te hanteren gemiddelde snelheden worden voor elke regularity
vermeld in het betreffende routeboek en/of kunnen worden overhandigd bij de start van de
regularity. Regularities worden op openbare wegen verreden die derhalve niet zijn afgesloten
voor het overige verkeer. In regularities kunnen routecontroles zijn opgenomen.
25.2.2 Start regularity
De start vindt altijd plaats bij een zogenoemde “zelfstart”. In dat geval bepaalt de equipe zelf de
starttijd. De feitelijke startlocatie wordt in het routeboek duidelijk omschreven en langs de
route aangegeven met een bord “START RP”. Zodra u het bord passeert, bepaalt RallySafe de
starttijd. Dit is de lopende minuut afrond naar beneden (het begin van deze minuut). U vertrekt
dus altijd op 00 seconde van de betreffende minuut.
25.2.3 Tijdmeting
Om te controleren of de regularity met de juiste gemiddelde snelheid wordt gereden zullen
maximaal 2 tijdmetingen plaatsvinden die niet in de routebescheiden zijn aangegeven. Een
dergelijke tijdmeting zal (afgezien van van RP 2.2 en RP 2.3) via RallySafe plaatsvinden. Iedere
seconde die een equipe te vroeg of te laat is bij een meting zal worden bestraft met 3
strafpunten. Berekening geschiedt altijd vanaf de start van de regularity. De maximale tijdstraf
op een regularity bedraagt 200 strafpunten.
Een tijdmeting zal zich nimmer bevinden binnen 2 kilometer na:
• een spoorwegovergang
• een beweegbare brug
• verkeerslichten
25.2.4 Routecontroles
Om te controleren of de juiste route wordt gereden, kunnen in een regularity ook
routecontroles worden geplaatst. Alle in een regularity geplaatste controles vormen samen een
zogenaamde combinatie. Het behalen van een onjuiste combinatie van routecontroles leidt tot
200 strafpunten.
25.2.5 Trip check
De afwijking van de tripmaster van de uitzetter is minder dan 0,1%.
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25.3 Time Control Section (TCS) - ORANJE
25.3.1 Een Time Control Section is een route die gereden moet worden binnen een bepaald
tijdschema. De beschikbare rijtijd voor de betreffende sectie staat vermeld op het tijdschema in
het wedstrijddocumentenboek.
25.3.2 Start Time Control Section
De start vindt plaats bij een zogenoemde “zelfstart” of bij een bemande controle. In het geval
van een zelfstart bepaalt de equipe zelf de starttijd. De feitelijke startlocatie wordt in het
routeboek duidelijk omschreven en langs de route aangegeven met een bord “START TCS”.
Zodra u het bord passeert, bepaalt RallySafe de starttijd. In het geval van een bemande controle
wordt de starttijd bepaald en gecommuniceerd door de marshall.
25.3.3 TC binnen Time Control Section
Binnen een Time Control Section kunnen TC (tijdcontroles) geplaatst zijn. Aan de hand van het
tijdschema kunt u zelf de tijd (IPT) berekenen. De feitelijke locatie wordt in het routeboek
duidelijk omschreven en langs de route aangegeven met een bord “TC”. Zodra u het bord
passeert, bepaalt RallySafe de tijd. In het geval van een bemande controle wordt de passeertijd
bepaald en gecommuniceerd door de marshal (bij traject 2.1 wordt deze op uw tijdcontrolekaart
genoteerd). Elke minuut verschil tussen de werkelijke passeertijd en de geplande passeertijd
wordt als volgt bestraft:
- te laat:
40 strafpunten, tot en met de maximale toegestane vertraging.
- te vroeg:
40 strafpunten
Het missen van een TC wordt bestraft met 1.200 strafpunten.
25.3.4 Finish Time Control Section
De finish vindt plaats bij een zogenoemde “zelf-finish” of bij een bemande controle. Aan de
hand van het tijdschema kunt u zelf de tijd (IPT) berekenen. Ingeval van een zelf-finish bepaalt
de equipe zelf de finishtijd. De feitelijke finishlocatie wordt in het routeboek duidelijk
omschreven en langs de route aangegeven met een bord “FINISH TCS”. Zodra u het bord
passeert, bepaalt RallySafe de finishtijd. In het geval van een bemande controle wordt de
starttijd bepaald en gecommuniceerd door de marshall. Elke minuut verschil tussen de
werkelijke passeertijd en de geplande passeertijd wordt als volgt bestraft:
- te laat:
40 strafpunten, tot en met de maximale toegestane vertraging.
- te vroeg:
40 strafpunten
Het missen van een finish controle wordt bestraft met 1.200 strafpunten.
25.3.5 Tijd inhalen
Binnen een Time Control Section is het niet toegestaan om tijd in te halen.

25.4 Navigation Section - GROEN
25.4.1 Een Navigation Section is een route die gereden moet worden zonder tijdschema.
25.4.2 Start Navigation Section
De feitelijke startlocatie wordt in het routeboek duidelijk omschreven en langs de route
aangegeven met een bord “START NS”. Hier vindt geen tijdregistratie plaats
25.4.3 Finish Navigation Section
De feitelijke finishlocatie wordt in het routeboek duidelijk omschreven en langs de route
aangegeven met een bord “FINISH NS”. Hier vindt geen tijdregistratie plaats.
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25.5 Connection Route - BLAUW
25.5.1 Tussen de verschillende secties kan een verbindingstraject aanwezig zijn.
25.5.2 Start en Finish Connection Route
De Connection Routes hebben geen start en finish.
25.5.3 Tijdschema Connection Route
Het tijdschema binnen een Connection Route is vrij.
25.5.4 Route van de Connection Route
Er komen geen zogenaamde omrijconstructie voor in de Connection Route.
25.5.5 Controles Connection Route
Binnen de Connection Route kunnen wel routecontroles geplaatst zijn waarmee gecontroleerd
wordt of de juiste route gereden wordt.

25.6 Test - ZWART
25.6.1 Een test wordt verreden volgens een kaartleessysteem of een schets, waarop de te volgen route
staat aangegeven.
25.6.2 De Een test start bij een bemande controle op een in het routeboek aangegeven punt. Een
marshal noteert de starttijd op de controlekaart, waarna de deelnemer wordt afgeteld en exact
op de starttijd wordt gestart. De start hoeft niet op de hele minuut plaats te vinden. De startmarshal kan besluiten om met een kortere interval te starten. De finish van een test kan zowel
een flying-finish zijn, als een zogenoemde finish-à-cheval. Bij een finish-à-cheval dient de auto te
stoppen met de finishlijn tussen de voor- en achterwielen. De flying-finish van een test is
aangeduid met een bord met finish-vlag. Bij de finish-à-cheval mag niet achteruit gereden
worden. Een foutieve finish-à-cheval wordt bestraft met 40 strafpunten. Direct na het passeren
van de flying-finish of finish-à- cheval dient de equipe op beheerste wijze te stoppen bij de
finish-marshal (stop-finish; aangeduid met een bord met STOP), die het tijdstip van passeren van
de finish op de controlekaart zal noteren.
25.6.3 De strafpunten worden bepaald ten opzichte van de bogeytijd (de Erwin Doctor tijd). Indien de
rijtijd van de equipe meer is dan de bogeytijd, dan wordt dit bestraft met 3 strafpunten per
seconde. Indien de rijtijd van de equipe minder is dan de bogeytijd, dan wordt dit niet bestraft.
25.6.4 Een verkeerde route rijden wordt beoordeeld als ‘fout parcours’ en wordt bestraft met 200
strafpunten.
25.6.5 De maximale bestraffing op een test is 200 strafpunten (inclusief fout parcours).
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26 Routeopdrachten
26.1 Bol-pijl met en zonder afstanden
26.1.1 Aan de hand van getekende bol-pijl situaties en met inachtneming van de hiernavolgende
bepalingen, dient de kortste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De
getekende situaties dienen in nummervolgorde afgewerkt te worden.
26.1.2 De afstand tussen 2 opeenvolgende bol-pijl situaties kan worden aangegeven. Tevens kan de
totale afstand vanaf de voorgaande TC aangegeven, alsmede de nog af te leggen afstand tot de
volgende TC of tot het begin van een kaartleestraject. Het meetpunt kan in de tekening
aangegeven zijn met een sterretje (*).
26.1.3 Indien de afstand tussen 2 opeenvolgende bol-pijlsituaties minder is dan 100 meter, dan kan dit
in het routeboek extra worden aangegeven middels een verticale pijl tussen de betreffende
situaties.
26.1.4 De situaties zijn niet op schaal getekend en kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen
dat het meer of minder schuin en/of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
26.1.5 Alle wegen die uitkomen op de bol-pijl situatie zijn getekend. Doodlopende en/of verboden
wegen mogen niet worden bereden en hoeven niet te zijn getekend. Is zo’n weg wel getekend,
dan is deze voorzien van een blokkeringssymbool (blokje).
26.1.6 Verharde wegen worden aangegeven middels een ononderbroken lijn.
26.1.7 Onverharde wegen worden aangegeven middels een onderbroken lijn.
26.1.8 Zolang de volgende bol-pijl situatie nog niet is bereikt dient de meest doorgaande (hoofd)weg te
worden gevolgd.
26.1.9 Ter nadere oriëntatie kunnen herkenningspunten in de getekende situaties worden
weergegeven. Zie hiervoor de bol-pijl legenda die in het wedstrijddocumentenboek is
opgenomen.
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26.2 Kaartlezen algemeen
26.2.1 Uitsluitend in het wedstrijddocumentenboek zijn de legenda’s voor alle tijdens de HNYR
gebruikte kaarten opgenomen.
26.2.2 Voor alle kaartfragmenten geldt dat uitsluitend wegen welke voorzien zijn van 2 bermlijnen –
waarvan er minimaal 1 ononderbroken is – in de route mogen worden opgenomen.
26.2.3 Bermlijnen, kaarttekens, toeristische kaarttekens en teksten onderbreken een weg niet. Met
uitzondering van het kaartteken “wegafsluiting” (bij een stafkaart met schaal 1:50.000). Door
het organisatiecomité op de kaart aangebrachte teksten, tekstkaders en symbolen (bijv.
(reclame)stickers, rondjes met pijlnummers, tankstation aanduidingen, tekst vakken, TC
vlaggetjes, enz.) onderbreken een weg wel.
26.2.4 Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide
wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. Dit komt op sommige
kaarten ook voor middels doorgetrokken bermlijnen in plaats van een viaductteken.
26.2.5 Er dient per kaartfragment te worden geconstrueerd en gereden. Indien een traject wordt
verreden op meer kaartfragmenten zal tenminste de laatste pijl of punt van een kaartfragment
worden herhaald op het volgende kaartfragment. Er wordt nooit een probleem gemaakt van de
overgang van een bol-pijl traject naar een kaartfragment, of van kaartfragment naar
kaartfragment.
26.2.6 Het organisatiecomité kan op een kaartfragment cirkels en/of ellipsen plaatsen. In een
dergelijke cirkel of ellips is de route vrij en zijn er geen controles geplaatst.
26.2.7 Op de kaartfragmenten zijn de punten (zoals genoemd in art. 4, 5, 6 en 7) ter verduidelijking
omcirkeld. Het te berijden punt is de punt in de cirkel. Op deze cirkels is het bepaalde in art. 2f
niet van toepassing.
26.2.8 Weggedeelten die op een kaartfragment zijn voorzien van een blokkeringskruis mogen niet in de
route worden opgenomen.
26.2.9 Deelnemers aan de HNYR zijn geen bestemmingsverkeer of landbouwverkeer.
26.2.10 Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen, ongeacht
de richting.
26.2.11 Rotondes mogen altijd worden gebruikt, ongeacht of ze als zodanig op het kaartfragment staan
of niet.
26.2.12 Een start-, finish- of tijdcontrole van een sectie mag slechts één keer in de route worden
opgenomen en worden aangedaan en uitsluitend vanuit de richting van de punt van het
vlaggetje dat op het kaartfragment de plaatsing van de controle aanduidt.
26.2.13 Wegen voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen in de route
worden opgenomen.
26.2.14 Indien reglementair de keuze bestaat uit twee even lange routes, dan dient gekozen te worden
voor de route linksom (tegen de draairichting van de wijzers van de klok in).
26.2.15 Keren op de route is niet toegestaan tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.
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Onderstaande punten gelden NIET voor het systeem “Punten vrije route” (artikel 26.6):
26.2.16 Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van wegen die voorkomen op de door het
organisatiecomité verstrekte kaartfragmenten.
26.2.17 Wegen mogen meermalen, maar per sectie (dus van start naar finish van de sectie) slechts in
één richting in de route worden opgenomen.
26.2.18 Indien een weg niet kan of mag worden ingereden, dan dient vanaf dat punt en met
inachtneming van de routeopdracht en algemene bepalingen, via op het kaartfragment
voorkomende wegen een zodanige omweg gemaakt te worden, dat in volgorde van
belangrijkheid:
1. zo min mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route gemist wordt;
2. de omweg zo kort mogelijk is.
26.2.19 Bij het bepalen van de omweg is de oorspronkelijk geconstrueerde route van TC naar TC leidend
wanneer het gaat om het bepalen van de rijrichting van een weg.
26.2.20 Indien de omweg ook niet te rijden is, dan vervalt deze en dient vanaf dat punt met
inachtneming van het bovenstaande een nieuwe omweg gemaakt te worden. Tijdens het
omrijden dient onthouden te worden welke wegen niet te berijden zijn (voorkennis).
Deze voorkennis vervalt zodra de voorgenomen route weer is hervat.
26.2.21 Indien de weg waarop u rijdt overgaat in een nieuwe, niet op de kaart voorkomende weg dan
mag van deze nieuwe weg gebruik worden gemaakt als de oude kaartweg niet meer te berijden,
te bereiken of niet meer aanwezig is. De nieuwe weg dient te worden gevolgd tot een kaartweg
wordt bereikt. Indien mogelijk dient (een zo groot mogelijk deel van) de gemiste geconstrueerde
route alsnog gereden te worden, waarbij gehandeld dient te worden volgens artikel 26.2.18
26.2.22 Veranderde wegaansluitingen, zowel aan het begin als aan het eind van een weg mogen worden
gebruikt, mits de oude wegaansluiting niet meer te berijden, te bereiken of niet meer aanwezig
is en de nieuwe wegaansluiting zich bevindt binnen 100 meter van de (plaats van de) oude
wegaansluiting. Is dit niet het geval dan dient gehandeld te worden volgens artikel 2 sub r.
26.2.23 De kaarten hebben een schaal van 1:50.000 en 1:100.000. In alle gevallen dient de
geconstrueerde route zo nauwkeurig mogelijk gereden te worden (zoveel mogelijk de kaartweg
rijden).
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26.3 Ingetekende (blinde) lijn (met barricades)
26.3.1 De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind gereden te worden
in voorwaartse richting. Ter verduidelijking kan de rijrichting naast de lijn worden aangegeven
met pijltjes.
26.3.2 Kleine “uitwasjes” aan de ingetekende lijn worden geacht overeenkomstig aan de ter plaatse
berijdbare situatie te zijn getekend.
26.3.3 Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. Indien dit niet het
geval is, dan treden de omrijregels (artikel 26.2.18) in werking.
26.3.4 De ingetekende lijn kan zijn voorzien van barricades (genummerde streepjes haaks op de
ingetekende lijn). Het is nimmer toegestaan om een weg/weggedeelte dat voorzien is van een
barricade, te berijden.
26.3.5 De barricades dienen (in nummervolgorde) ontweken te worden. U dient op de laatst mogelijke
samenkomst van kaartwegen voor de barricade de ingetekende lijn te verlaten en de
ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer in
voorwaartse richting te gaan berijden. Deze zogenaamde nevenroute vormt onderdeel van de
geconstrueerde route.
26.3.6 Bij het construeren en rijden van deze nevenroute is het toegestaan om via de ingetekende lijn
te rijden, echter uitsluitend in voorwaartse richting. Het kruisen en/of raken van de ingetekende
lijn is toegestaan.
26.3.7 Met inachtneming van het bovenstaande dient de nevenroute zo kort mogelijk te zijn.
26.3.8 De ingetekende lijn kan ook voorkomen als een blinde lijn. In een dergelijk geval is het
onderliggende kaartfragment in het routeboek niet zichtbaar.

26.4 Pijlen en/of punten kortste route
26.4.1 De pijlen en/of punten dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
26.4.2 Een pijl dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Een pijl wordt
aangegeven door een lijnstuk met een pijlteken. Het pijlteken hoeft niet aan het einde van het
lijnstuk te staan. De pijl wordt echter geacht de volledig lengte van het lijnstuk te hebben.
26.4.3 Kleine “uitwasjes” aan de ingetekende lijn worden geacht overeenkomstig aan de ter plaatse
berijdbare situatie te zijn getekend. Op weg naar een pijl, punt of TC/FINISH dient de kortste
route geconstrueerd en bereden te worden.
26.4.4 Punten, pijlen en/of gedeelten van pijlen mogen altijd bereden, geraakt en/of gekruist worden,
ook als ze reeds eerder bereden zijn, of nog bereden moeten worden, waarbij pijlen uitsluitend
in de richting van de pijl mogen worden bereden.
26.4.5 Indien een punt op het kaartfragment ‘naast de weg ligt’, dan bestaat ter plaatse de
mogelijkheid om de route ‘onder het punt’ te rijden.
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26.5 Pijlen en/of punten 1 na kortste route
26.5.1 De pijlen en/of punten dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
26.5.2 Een pijl dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Een pijl wordt
aangegeven door een lijnstuk met een pijlteken. Het pijlteken hoeft niet aan het einde van het
lijnstuk te staan. De pijl wordt echter geacht de volledig lengte van het lijnstuk te hebben.
26.5.3 Kleine “uitwasjes” aan de ingetekende lijn worden geacht overeenkomstig aan de ter plaatse
berijdbare situatie te zijn getekend.
26.5.4 Op weg naar een pijl of punt dient de op 1 na kortste route geconstrueerd en bereden te
worden, op weg naar een TC/Finish de kortste route.
26.5.5 Punten, pijlen en/of gedeelten van pijlen mogen altijd bereden worden, ook als ze al eerder
bereden zijn, of nog bereden moeten worden, waarbij pijlen uitsluitend in de richting van de pijl
mogen worden bereden.
26.5.6 Indien een punt op het kaartfragment ‘naast de weg ligt’, dan bestaat ter plaatse de
mogelijkheid om de route ‘onder het punt’ te rijden.

26.6 Punten Onbekend
26.6.1 Alle punten op de kaart hebben een letter. Vanaf de start moet de kortste route naar punt A
geconstrueerd en gereden worden.
26.6.2 Op elk punt hangt een routecontrole met een letter. Deze letter geeft het volgende punt aan
waar naartoe geconstrueerd en gereden dient te worden (met in acht name van art.26.2)
26.6.3 Punten mogen uitsluitend bereden worden als ze aan de beurt zijn. Op alle andere momenten
blokkeren zij de onderliggende weg.
26.6.4 Indien een punt op het kaartfragment ‘naast de weg ligt’, dan bestaat ter plaatse de
mogelijkheid om de route ‘onder het punt’ te rijden.

26.7 Punten vrije route
26.7.1 De punten dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
26.7.2 Onder ieder punt ligt een al dan niet op de kaart voorkomende weg.
26.7.3 De route naar een punt en een Finish is vrij. In verband met de veiligheid dient de route –zoveel
mogelijk - zo gekozen te worden, dat de route in voortgaande richting, dus bij voorkeur zonder
te keren, kan worden vervolgd.
26.7.4 Uitsluitend controles die binnen een straal van 25 meter van een punt zijn geplaatst dienen te
worden aangedaan. Deze controles worden geacht precies op het punt te staan.

26.8 Kompaspunten kortste route
26.8.1 De punten dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
26.8.2 Op het kaartfragment kunnen de (wind)richtingen aangegeven zijn van waaruit het punt moet
worden benaderd en waarin de route vanaf het punt moet worden vervolgd. Als geen
(wind)richting is aangegeven, dan is men vrij in de keuze van de richting.
26.8.3 Punten mogen altijd bereden worden, ook als ze eerder bereden zijn, of nog bereden moeten
26.8.4 Indien een punt op het kaartfragment ‘naast de weg ligt’, dan bestaat ter plaatse de
mogelijkheid om de route ‘onder het punt’ te rijden.
26.8.5 Met inachtneming van sub 1 t/m sub 4 dient van punt naar punt en op weg naar een TC/FINISH
een zo kort mogelijke route te worden geconstrueerd en gereden.
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26.9 Combinatie van systemen
26.9.1 Systemen kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt. De bepalingen die gelden voor de
individuele systemen blijven daarbij onverminderd van toepassing.
26.9.2 Voorbeelden van voorkomende combinaties van systemen zijn:
1. Pijlen kortste route, punten 1 na kortste route: op weg naar een pijl en TC de kortste route, op
weg naar een punt de op 1 na kortste route.
2. Pijlen kortste route, punten vrije route: op weg naar een pijl en TC de kortste route, op weg
naar een punt een vrije route. Aangezien de route naar een punt vrij is, is het toegestaan om bij
de bepaling van de kortste route vanaf een punt naar de eerstvolgende pijl ‘op het punt’ te
keren.
3. Pijlen kortste route met barricades: eerst van pijl naar pijl de kortste route construeren,
vervolgens op de pijl de barricade(s) ontwijken conform de bepalingen van het systeem
ingetekende lijn met barricades, waarmee de totale geconstrueerde route ontstaat die gereden
dient te worden.

27 Samenvatting straffen
27.1 Geen toelating tot de start
-

Verkennen van de route;
Meer dan 30 minuten te laat aan de start van het evenement.

27.2 Strafpunten
Overtreding toegestane maximumsnelheid met meer dan 10%
Te laat aan de start van een etappe: elke minuut te laat
Missen Routecontrole
Tijdcontrole: elke minuut te laat
Tijdcontrole: elke minuut te vroeg
Missen tijdcontrole
Regularity – afwijking ideale rijtijd per seconde
Test – afwijking van Erwin Doctor Tijd per seconde
Gebruik verboden kaartmateriaal, 1e overtreding
Gebruik mobiele/GPS hulpmiddelen

seconden
(km/h te hard)2 x 2
40
200
40
40
1.200
3
3
1.000
1.000

27.3 Bestraffing in geld
Niet plaatsen van een grondzeil c.q. lekbak, bij start, rustlocatie en finish

€50

27.4 Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider tot maximaal uitsluiting
Georganiseerde service of extra hulp van buitenaf.

27.5 Uitsluiting
-

Gebruik informatie van derden;
Verbetering/ toevoeging op de controlekaart;
Gebruik verboden kaartmateriaal, 2e overtreding;
Weigeren doorzoeken van de auto op onreglementair kaartmateriaal;
Missen laatste controle (Finish) van de rally.
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28 Bijlage 1 FIA/ FIVA OVEREENKOMST
De FIA is zich bewust dat samenwerking met de FIVA cruciaal is voor haar activiteiten op het nietsportieve historische autosportgebied om zodoende, zonder beperkingen, het vrije verkeer van
historische voertuigen en het niet snelheid georiënteerde gebruik te promoten.
In overeenstemming met de doelstelling van de FIA/FIVA overeenkomst, ondertekend op 10 oktober
1974 en geactualiseerd op 27 oktober 1999, heeft de FIVA erkend dat de FIA de enige internationale
autoriteit op het gebied van de autosport is.
In het bijzonder blijven historische autosport evenementen met een sportief karakter uitsluitend tot de
bevoegdheid van de FIA en haar leden behoren.
Het is niet sportieve regelmatigheidsevenementen toegestaan om de reglementen óf van de FIA óf die
van de FIVA te gebruiken.
Evenementen met een toeristisch karakter die georganiseerd worden onder de autoriteit van de FIA
dienen de FIVA Events Code te respecteren.
Aan FIA of FIVA gelieerde organisatoren mogen (afhankelijk van de toestemming van de relevante ASN
of ANF en in het bijzonder wanneer dit is voorzien in de nationale wetgeving) regelmatigheid rally’s
organiseren op voorwaarde dat de gemiddelde snelheid niet één van de volgende laagste snelheden
overschrijdt:
- 50 km/uur of,
- de door de wetgever van de betreffende landen normaal toegestane maximale snelheid voor
automobiel evenementen.
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29 Bijlage 2 Historische rallysport en KNAF Reglementen Boek
Onderstaande hoofdstukken/artikelen in het KNAF Reglementen Boek (KRB) zijn geheel of gedeeltelijk
niet van toepassing, gezien de aard van de Historische Regularity Rally’s.
Hoofdstuk 1:

Richtlijnen organisatoren.

Hoofdstuk II:

Reglement taakstelling en bevoegdheden sportcommissarissen.

Hoofdstuk III:

Veiligheidsmaatregelen bij autosportevenementen.

Hoofdstuk IV:

Reglement KNAF veiligheidsfunctionaris.

Hoofdstuk V:

Milieureglement

Hoofdstuk VI:

Richtlijnen milieubewust circuitbeheer

Hoofdstuk VIII:

Reglement medische voorzieningen autosport evenementen

Hoofdstuk XIV:

Reglement reclame op voertuigen bij autosport wedstrijden

Hoofdstuk XV:

Reglement vlagsignalen

Hoofdstuk XVI:

Reglement protesten

Hoofdstuk XVII:

Reglement Technische protesten

Hoofdstuk XVIII:

Handleiding voor het instellen van Beroepen

Hoofdstuk XIX:

Reglement betreffende de Autosport rechtspraak

Hoofdstuk XX:

Dopingreglement

Hoofdstuk XXI:

Bijlage inzake dispensatie dopingreglement Nederlandse sportbonden

Hoofdstuk XXII:

Dopinglijst en/of medicatie checken

Code Sportif International:

Voor zover van toepassing in relatie tot het KNAF-KRB.

Annexe J
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