DATUM / DATE: 13-09-2020

TIJD / TIME: 15:00 uur/hrs

ONDERWERP / SUBJECT: Officieel Bulletin / Official Bulletin: No. 1
VAN / FROM:

Wedstrijdleider / Clerk of the Course

AAN / TO:

Alle deelnemers / All competitors

Aanvullingen_wijzigingen Bijzonder Reglement / Additions_changes to Supplementary Regulations
2.7

Hoofd officials / Senior officials
Assistent wedstrijdleider(s):
Michael Harmsen wordt vervangen door Arie Kroeze
- Deputy Clerk of the Course:
Michael Harmsen will be replaced by Arie Kroeze
Proevenchefs / Stage Commanders:
Tonny Hoppen, Henny Stoelhorst, Dinant Pennings

3

Programma
Zondag 13 september 2020, 22:00 uur / Sunday September 13th 2020, 22:00 hrs
Publicatie van de deelnemerslijst
wordt per mail aan de deelnemers verzonden, geen publicatie
List of accepted entries
will be send by mail, no publication
Zaterdag 19 september 2020 / Saturday September 19th 2020
06:30 – 21:00 uur/hrs
Serviceterrein open / Service Parc open
06:30 - 10:00 uur/hrs
Uitreiking van documenten, service materialen, datalogger en tracking systeem
Locatie: ingang serviceterrein voor service auto’s
Collection of documents, service materials, datalogger and tracking system
Location: entry of service area (backside)
17:30 uur /hrs
Nakeuring van de rally / final scrutineering:
PRIMA Equipment, Noorwegenweg 6, Hardenberg
17:30 uur /hrs
Prijsuitreiking – vervalt / Price giving - deleted

4.2

Inschrijvingsprocedure / Entry Procedure
Alle onderstaande documenten moeten uiterlijk maandag 14 september 2020 om 22:00 uur in rallydocs
(inschrijfsysteem) zijn opgeladen ivm digitale documenten controle. Bij het ontbreken hiervan wordt de equipe niet
toegelaten tot de start.
licentie 1e bestuurder; licentie 2e bestuurder; indien van toepassing ouder/kind licentie; rijbewijs 1e bestuurder;
kenteken rally-auto; verzekering rally-auto; kenteken verkenauto, getekend competitor signing on sheet.
All below mentioned documents should be uploaded in the Rallydocs system ultimate September 14th 2020 at
22:00 hrs, due to the digital document control. In case of missing documents the team will not be allowed to start.
ASN Licence 1st driver, ASN licence 2nd driver, Driver licence 1st driver, rally car registration certificate, insurance
rally car, recce car regristration certificate, signed competitors signing on sheet.

4.5

Betalingsmogelijkheden / Payment details
Inschrijfgeld dient te worden betaald op de bankrekening ten name van de Stichting Rallysport het Vechtdal,
Rabobank Vaart en Vechtstreek, Dedemsvaart (o.v.v. naam van de equipe).
Bankgegevens: IBAN: NL12 RABO 0107 9554 07; BIC: RABONL2U
Het inschrijfgeld moet uiterlijk op dinsdag 15 september 2020, 23:59 uur door de organisator ontvangen zijn. In
geval de betaling niet ontvangen is, vervalt de inschrijving en wordt de startplek aan een deelnemers uit de
wachtrij gegund.
Payment of the entry fee can only be done by bank transfer to bank account of the Stichting Rallysport het
Vechtdal (with the name of the 1st driver stated).
IBAN number: IBAN: NL12 RABO 0107 9554 07 ; BIC: RABONL2U
The entry fee must be received by the organizer ultimate Tuesday September 15th 2020, 23.59 hrs. In case the
payment has not been received the entry will be deleted and the starting place will be given to competitors on the
waiting list.
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12.5
Afwijkende bepalingen tov SRR 2020 / Changes tot he standard rally regulations (SRR2020):
12.5.1 33.5 EIND PARC FERME: na de finish zal er geen Parc Ferme zijn, behalve indien er sprake is van een een
nakeuring of een technisch protest (alleen voor de betreffende auto’s).
33.5 FINAL PARC FERME: after finishing there will be no Final Parc Ferme, except in case for final
scrutineering or a technical protest (only for the relevant cars).
12.5.2 40.2 MAXIMUM VERTRAGING AAN DE START geldt voor zowel TC Start (Service Uit) als ook voor TC
Hergroepering UIT / Service UIT.
40.2 MAXIMUM DELAY AT THE START is also applicable for TC Start (Service out) as well for TC Regrouping
Out / Service out.
12.5.3 63 PARC FERME REGELS / PARC FERME RULES:
Parc Ferme regels gelden niet voor de hergroepering, aangezien Hergroepering en Service gecombineerd zijn.
Artikel 63.1.1 vervalt voor de Vechtdalrally.
Parc Ferme rules are nor applicable for the regrouping, due to the fact that Regrouping and Service are
combined. Article 63.1.1 is not applicable for the Vechtdalrally.
12.5.4 65.1 INDIENEN VAN EEN PROTEST OF BEROEP / PROTESTS AND APPEALS
Een protest met betrekking tot de conformiteit van een auto moet worden ingediend voor de geplande tijd van
de 1e deelnemer op de tijdcontrole van de laatste klassementsproef (TC 6 – gepand 17:26 uur).
A protest concerning the conformity of a rally car (technical protest) must be issued to the secretary of the event
before the planned timing of the 1st competitor at time control of the last special stage (TC 6 – planned at 17:26).
15
PRIJZEN / Prices
Alleen de volgende prijs / beker zal worden uitgereikt / Only the following price will be awarded:
- Algemeen winnaar van de Vechtdalrally - 1 wisseltrofee
- Overall winner Vechtdalrally – 1 challenge cup

Wedstrijdleider / Clerk of the Course

Bastiaan van Lingen
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