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Voorwoord
De Knac Nationale Autosport Federatie heeft tot doel om een zo groot mogelijke doelgroep
te laten genieten van veilige en sportieve autosport. Dat de KNAF officials hierbij onmisbaar
zijn moge duidelijk zijn. Ik durf zondermeer te stellen dat er zonder officials geen autosport
in Nederland mogelijk is. Zij houden er immers toezicht op dat alle wedstrijden op de juiste
en reglementaire manier verlopen.
De KNAF ziet het dan ook als haar taak om officials de benodigde kennis en vaardigheden bij
te brengen, zodat zij naar behoren kunnen functioneren. Wat dat betreft is het te vergelijken
met autorijden. Er is zelden iemand geweest die zonder één autorijles gevolgd te hebben,
verantwoord auto kon rijden.
In 2006 heeft het KNAF-bestuur het Federatiebureau opdracht gegeven om onderzoek te
doen naar een autosportbreed opleidingsplan. Dit heeft medio 2007 geleid tot het Masterplan Officials 2007-2010, welke de Algemene Ledenvergadering van de KNAF in november
van datzelfde jaar goedgekeurd heeft. Het handboek Baancommissaris & Autorensport is
hier het eerste concrete resultaat van. Hierbij wil ik benadrukken dat het werk wat de samenstellers van dit document geleverd hebben indrukwekkend is.
Zonder te weten of dit ook bij u het geval is, wordt het woord ‘opleiding’ menigmaal geassocieerd met moeilijk of verplicht. De KNAF official in opleiding zal merken dat het tegenovergestelde waar is. U zult ervaren dat het te behandelen lesmateriaal een verrijking is voor de
kennis van uw officialfunctie en het dienst doen als official zal vergemakkelijken. Het handboek wat voor u ligt staat immers vol met praktijksituaties!
Tenslotte wens ik u veel succes met de opbouw van een hopelijk succesvolle officialcarrière.
Het handboek Baancommissaris & Autorensport zal hier zeker aan bijdragen. Hopelijk mogen wij als KNAF nog vele jaren rekenen op uw bijdrage aan veilige en sportieve autosport in
Nederland.

Arie H. Ruitenbeek
Voorzitter KNAF
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Inleiding
Dit handboek is samengesteld om u, als baanofficial, inzicht te geven in de mogelijke gevaren en situaties die zich voor (kunnen) doen bij autorensportevenementen én hoe u hier als
baanofficial op kunt of moet reageren. Voorop staat altijd veiligheid, in de volgorde van uw
eigen veiligheid en die van uw collega’s en vervolgens die van de coureurs.
Basis voor dit handboek vormt de handleiding Baancommissaris & Autosport welke sinds
2002 door het TT Circuit Assen is uitgegeven. In het kader van het Masterplan Officials
2008-2011 van de KNAF is besloten om te komen tot één opleidingsdocument voor alle
baanofficials actief op Circuit Park Zandvoort en TT Circuit Assen. Enkele hoofdstukken
vormen de examenstof voor de licentie Basis Official van de KNAF.
Baancommissarissen (track– en flagmarshals), EHBO’ers, rescuemarshals, pitmarshals, startofficials, artsen, verpleegkundigen, brandweerofficials, paddockmarshals etc., allen zetten
zich in voor een veilig en sportief verloop van autosportevenementen. Hoewel de titel wellicht anders doet vermoeden is Baancommissaris & Autorensport een handleiding met praktische tips voor al deze verschillende functies binnen de autorensport. Enkele disciplines
hebben zelfs hun eigen hoofdstuk. Voor rescuemarshals is een hoofdstuk samengesteld met
algemene aanwijzingen. Voor praktische tips en instructies met betrekking tot rescuewerkzaamheden moeten echter de daarvoor beschikbare handleidingen, zoals Rescue & Autosport geraadpleegd worden.
Doordat nagenoeg alle functies uitgebreid worden beschreven, ontstaat ook duidelijkheid
over wat de verschillende disciplines van elkaar kunnen verwachten tijdens een interventie.
Veel instructies zijn gebaseerd op de reglementen voor (moderne en historische) autoraces,
zoals deze beschreven zijn in het Autosport Jaarboek, een uitgave van de KNAF. Het verdient
dan ook de aanbeveling om deze (wedstrijd)reglementen een keer na te lezen. Hierdoor ontstaat meer bekendheid met de regels en voorschriften en kan eerder correct op situaties en
overtredingen ingespeeld worden.
Veiligheid en een sportief verloop van trainingen en races zijn basis voor uw optreden tijdens evenementen. Dit handboek is daarom ter (theoretische) ondersteuning samengesteld.
Aan de hand van de beschreven richtlijnen kunt u veilig en correct optreden tijdens autoraces. Voor specifieke werkafspraken die gelden op Circuit Park Zandvoort of TT Circuit Assen
wordt verwezen naar de relevante ‘huisregels’. In de bijlagen zijn enkele circuitspecifieke
onderwerpen uitgewerkt.

Veiligheid
Prioriteiten
1. Eigen veiligheid en van collega’s;
2. Conditie van betrokken coureur(s);
3. Conditie van betrokken auto(’s).

Voorop staat dat u altijd aan uw eigen veiligheid en die van uw collega’s moet denken! Door
het hoge gewicht reageren auto’s onvoorspelbaar wanneer een coureur de beheersing erover
verloren heeft. Een crash zal vaak hard aankomen en een auto die eenmaal gaat rollen (of
zelfs stuiteren) is behoorlijk onberekenbaar. Houd hier altijd rekening mee!
Blijf daarom altijd zoveel mogelijk achter de vangrails en hekken. De meest veilige plek (bij
een crash) is een halve meter achter de vangrail. Blijf vooral zoveel mogelijk tegen de rijrichting in kijken! Zeker in die gevallen dat u voor de vangrail werkzaamheden verricht.
Hoewel er aan deze uitgave veel tijd en aandacht is besteed, kan het toch altijd zo zijn dat
er onvolkomenheden in voorkomen of dat u suggesties heeft om het handboek te verbeteren.
Alle opmerkingen zijn welkom bij de samenstellers.
Wij vertrouwen erop dat deze leerstof een positieve bijdrage zal leveren aan uw optreden en
veiligheid tijdens het uitoefenen van uw hobby op één van de circuits.
Bobbe Veldkamp
Jeroen J. Steenhuis

TIP-blokjes
In dergellijke blokjes worden handige tips
en aanwijzingen gegeven.
aug-2010
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Goed voorbereid
Een goede voorbereiding is van belang om veilig en prettig als baanofficial te kunnen werken. Het is daarom verstandig de instructies en procedures in dit handboek goed te bestuderen. Dit helpt u om correct te kunnen reageren op allerlei situaties die zich in de praktijk
voor kunnen doen.
Autosport is een snelheidssport met de nodige gevaren, ook voor u als official. U bent immers vaak - op of naast de baan - werkzaam tijdens de trainingen en races. Van koers afgeraakte auto’s zijn vaak onvoorspelbaar; het is moeilijk te voorspellen waar een auto terecht
zal komen. Uw optreden dient snel, zorgvuldig en correct uitgevoerd te worden. Dit is zowel
in uw eigen belang als dat van de deelnemers.

(a) Fluitje, schoenen, handschoenen
Voorbereiding is het halve werk
Basisuitrusting van een baanofficial:
Stevige schoenen
Werkhandschoenen
Fluitje
Pen
Stopwatch
Petje en/of zonnebril
Gehoorbescherming
Regenkleding
Extra eten en drinken
Zonnebrandolie

Neem een fluitje, een pen, stevige werkhandschoenen en eventueel een stopwatch en verrekijker mee naar het circuit. Met het fluitje kunt u coureurs of collega officials waarschuwen.
Warme en scherpe voorwerpen kunt u veilig oprapen met een paar stevige werkhandschoenen. Een stopwatch kan handig zijn bij het hanteren van de blauwe vlag (door de rondetijden op te nemen weet u wanneer de koploper weer zal naderen). En met een verrekijker
kunt u bijvoorbeeld op afstand nummers van auto’s aflezen.
Draag bij voorkeur stevige schoenen. Een hete uitlaat die op het asfalt ligt kunt u namelijk
er beter vanaf schoppen dan oprapen.
Gebruik gehoorbescherming. Een hele dag in ‘racelawaai’ kan uw gehoor onherstelbaar beschadigen.

(b) Rijden op het circuit
De rijrichting op het circuit moet altijd gevolgd worden, ook vóór aanvang, in de pauzes en
na afloop van een evenement. Rijd ook met aangepaste snelheid, er kunnen altijd nog officials of circuitmedewerkers op het circuit aan het werk zijn.
Parkeer uw auto of motorfiets altijd op een veilige parkeerplaats, bij voorkeur op een daartoe
aangewezen plaats op de paddock of achter de tribunes en nooit op de post direct achter de
vangrail.

(c) Baanvak verkennen

Materialen op de baanpost
De basisuitrusting van een baanpost
bestaat in principe uit:
Set vlaggen (zie hoofdstuk 3)
SC-bord (zie hoofdstuk 3)
Bord met pijl (zie hoofdstuk 3)
Brandblussers (zie hoofdstuk 4)
Vegers (zie hoofdstuk 4)
Oliekorrels en eventueel olieabsorberende
vloeistof (zie hoofdstuk 4)

Probeer na aankomst op de baanpost het baanvak te ‘lezen’. Kijk naar de diverse veiligheidsvoorzieningen zoals bandenstapels en vangrail. Bandenstapels staan in principe alleen
op plaatsen waar een grote impact (onder een bepaalde hoek) te verwachten is.
Is de vangrail beschadigd? Is duidelijk zichtbaar dat vangrailplanken zijn vervangen? Zijn de
bandenstapels geraakt? Staan er zwarte strepen op het asfalt? Deze ‘stille getuigen’ geven u
informatie over te verwachten situaties en gevaren in het baanvak. Op deze manier kunt u
zich voorbereiden op een dag dienst doen.

(d) Materialen controleren
Elke baanpost beschikt over bepaalde (hulpverlenings)materialen om hun werkzaamheden
en taken goed uit te kunnen voeren. Controleer aan het begin van elke dag de staat van
deze materialen; is alles compleet en in goede staat? Meld bijzonderheden bij de hoofdbaancommissaris (HBC).
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(e) Baanvak controleren
Probeer het baanvak gedurende de hele dag zo schoon mogelijk te houden, verwijder alle
brokstukken en onderdelen uit de grindbak en bermen. Probeer grind zoveel als mogelijk
van de baan te vegen, ook voor uw eigen veiligheid! Steentjes kunnen immers opspatten
wanneer er een auto overheen rijdt. Daarnaast vermindert grind de grip voor de coureurs.

(f) Sluiten van het circuit
Voor aanvang van het programma zal het circuit gesloten worden voor het overige verkeer
middels de Course Car met een rode vlag of lamp. Toon tijdens deze zogenaamde sluitronde
de gezwaaide groene vlag naar de Course Car. Geef tijdig (bijvoorbeeld door het tonen van
de gele vlag) aan wanneer de Course Car tijdens de sluitronde bij uw post moet stoppen,
bijvoorbeeld als er iets niet in orde is.
Nadat het circuit gesloten is mogen andere voertuigen dan raceauto’s en interventievoertuigen niet meer zonder toestemming van Race Control over de baan rijden.
Aan het einde van de dag of tijdens de pauze wordt het circuit geopend door de Course Car
met een groene vlag of lamp. Dit is het teken dat u uw post mag verlaten.

(g) Waakzaam
Racewagens verplaatsen zich met zeer hoge snelheid en coureurs begeven zich op de grens
van hun kunnen. Gaat het mis, dan gaat alles snel mis. Wees daarom waakzaam en voorbereid op ongevallen. Neem een actieve houding aan en ga niet onderuit gezakt in een stoel
zitten. Een auto die 200 km per uur rijdt, legt elke seconde 55,5 meter af! Uw reactietijd,
om uzelf te beschermen, moet zeer kort zijn.
Ga nooit op of tegen de vangrail zitten of leunen, maar blijf er circa een halve meter achter
staan; dit is de minst gevaarlijke plek. Bedenk dat een vangrail naar achteren zal doorbuigen en brokstukken erover kunnen vliegen, wanneer een auto met grote snelheid er tegen
aan botst. Probeer dekking te zoeken wanneer een auto de vangrail raakt en ren nooit in
paniek weg! Wanneer u zit zult uzelf of uw collega over de stoel struikelen.

(h) Roken en alcohol
Roken tijdens trainingen en races is niet gewenst. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen,
bijvoorbeeld bij gestrande auto’s en bij extreem droog weer. Rook eventueel alleen tussen
de verschillende trainingen en races, maar nooit op de baan.
Alcohol vermindert het reactievermogen, gebruik daarom geen alcohol voor uw dienst. Het
nuttigen van alcohol tijdens uw dienst is uit den boze!

(i) Zorgvuldigheid
Coureurs steken veel tijd en geld in hun auto. Behandel een raceauto zorgvuldig, het is immers geen wegwerpartikel! Coureurs zijn er ook zuinig op.
Doe nooit uitspraken omtrent ongevalsituaties of overtredingen tegenover derden. Meld bijzonderheden (eventueel via de postleiding) alleen aan de wedstrijdleiding, nooit aan
(andere) rijders en teamleden.

(j) Opruimen
Blijf tot het einde van de training– of wedstrijddag op uw post. Laat ook alle materialen
(brandblussers, vlaggen etc.) op hun plaats totdat de Course Car met de groene vlag of lamp
uw baanvak is gepasseerd. Te vroeg opruimen is niet verantwoord, omdat een goede hulpverlening aan coureurs dan niet meer gegarandeerd kan worden.

(k) Licentie en verzekering
Om dienst te kunnen doen als official is het van belang dat u in het bezit bent van een geldige KNAF Official-licentie. Dit is het bewijs dat u op de hoogte bent van de diverse reglementen. Als houder van een Official-licentie bent u tevens verzekerd tegen ongevallen. U
dient de licentie op verzoek te kunnen tonen, neem deze dus altijd mee als u dienst doet
tijdens een evenement.
Laat nooit niet-officials en officials zonder KNAF Official-licentie toe op de post. Zij zijn namelijk niet verzekerd! Bovendien kan het alleen maar voor afleiding zorgen.
Als houder van een KNAF Official-licentie is het u niet toegestaan om dienst te doen tijdens
niet KNAF-evenementen (bijvoorbeeld ’zwarte’ autoraces). Alle op Circuit Park Zandvoort en
TT Circuit Assen georganiseerde autosportevenementen voldoen aan de reglementen van de
KNAF.
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Taakverdeling op de
baanpost
Baanposten vormen de basis voor de circuitbeveiliging. Het circuit is verdeeld in baanvakken; een baanvak is het deel van het circuit, inclusief bermen en uitloopzones, tussen twee
baanposten. Elke baanpost is verantwoordelijk voor het baanvak voor en na de baanpost. Op
deze manier waken altijd twee baanposten gezamenlijk over een baanvak.
Voor de verschillende taken bestaan op een baanpost een aantal functies waarvoor specifieke taakomschrijvingen gegeven kunnen worden.
De bezetting van een baanpost bestaat vaak uit een beperkt aantal personen, enerzijds vanwege het aantal werkzaamheden, anderzijds vanwege de persoonlijke veiligheid.
De taakverdeling dient vooraf binnen de postbezetting te worden besproken, zodat een snelle en correcte hulpverlening is gewaarborgd.

2.1 Baanvakken.

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies en de bijbehorende (specifieke) werkzaamheden in het algemeen besproken. Instructies en richtlijnen voor bijvoorbeeld flag– en
trackmarshals worden in hoofdstuk 3 beschreven.

2.1

Taken

Elke baanpost heeft (volgens de reglementen) een aantal primaire basistaken, namelijk:
het waarschuwen van de deelnemers door middel van vlagsignalen voor gevaarlijke situaties;
het melden aan Race Control van incidenten die binnen het baanvak plaatsvinden en het
eventueel laten alarmeren van andere (ondersteunende) hulpdiensten;
het erop toezien dat de races en trainingen eerlijk verlopen vanuit een sportief oogpunt
en het rapporteren van onsportief en/of gevaarlijk gedrag;
het schoon en vrij houden van het baanvak.
Deze basistaken worden bij de verschillende functies op de baanpost ondergebracht.

2.2

Postbezetting

De postbezetting bestaat in alle gevallen uit:

(a) Postleider
De postleider heeft de algehele leiding en coördinatie over de post en is verantwoordelijk
voor de veiligheid van de postbezetting. Tevens is de postleider verantwoordelijk voor de
communicatie met Race Control en de rapportage van ongevallen en overtredingen aan de
wedstrijdleiding. De postleider zorgt ervoor dat de verschillende functies door postbezetting
ingevuld worden.
Een assistent-postleider ondersteunt de postleider bij zijn werkzaamheden.

(b) Flagmarshal
De flagmarshal (vlaggenist) is verantwoordelijk voor het tonen van vlagsignalen aan de rijders en geeft eventuele waargenomen overtredingen door aan de postleiding. Indien de flagmarshal getuige is van een incident zal hij in samenwerking met de postleider een rapport
opmaken.
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(c) Trackmarshal
De trackmarshal is verantwoordelijk voor de conditie van het baanvak en houdt deze schoon
en vrij van brokstukken. Tevens werkt de trackmarshal nauw samen met rescuemarshals en
assisteert eventueel bij sleep– en duwwerkzaamheden en verzorgt de eerste inzet bij brand–
en incidentenbestrijding.

(d) Medical/EHBO’er
De EHBO’er is verantwoordelijk voor de eerste (medische) zorg aan de coureur. Voor specifieke medische handelingen wordt assistentie ingeroepen van artsen en/of verpleegkundigen.
Deze functie is niet op alle circuits van toepassing.
De postleider, flag– en trackmarshals en eventueel EHBO’er zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de uitvoering van de genoemde basistaken binnen het baanvak. Op enkele strategisch
bepaalde plaatsen worden rescueteams gestationeerd, welke ondersteuning bieden aan de
baanposten.

(e) Rescuemarshal
De rescuemarshal is verantwoordelijk voor de incidentenbestrijding en sleep– en bergingswerkzaamheden. Hij lost gevaarlijke situaties op, verleent eerste hulp en brengt rijders die
in gevaar verkeren in veiligheid. Tevens verzorgt de rescuemarshal ondersteuning bij de
brandbestrijding.
Een ideale postbezetting bestaat uit een postleider en een assistent-postleider, twee flagmarshals, minimaal twee trackmarshals en eventueel een EHBO’er. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat trackmarshals niet altijd op de baanpost zelf staan, maar ook elders (achter
de vangrail) binnen het baanvak geplaatst kunnen worden.

2.3

Taakomschrijving

In de voorgaande paragraaf werden de verschillende taken binnen een baanpost beschreven,
waarna in deze paragraaf een uitgebreide omschrijving volgt. Naast de in paragraaf 2.3.5
beschreven taakomschrijving voor de rescuemarshals, wordt in hoofdstuk 5 meer aandacht
besteed aan de inzetprocedures voor de rescueteams.

2.3.1 Postleider
Calamiteitenmanagement
Het optreden van de postbezetting kan als
volgt worden beschreven:
1. Situatie (ongeval, pechgeval etc.)
melden;
2. Erger voorkomen (situatie stabiliseren);
3. Overige acties (situatie oplossen).

De postleider coördineert de postbezetting en eventuele inzetten hiervan. Hij blijft verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van eventuele gevaarlijke situaties.
Alles wat een sportief en veilig verloop van de sport negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden,
meldt hij aan de wedstrijdleiding. Indien een coureur een overtreding begaat of zich schuldig maakt aan onsportief gedrag, zorgt de postleider voor zorgvuldige schriftelijke rapportage
(met vermelding van eventuele getuigen) aan de wedstrijdleiding. Ongevallen en andere
situaties die voor gevaar kunnen zorgen worden door hem direct aan Race Control doorgegeven. Ook technische mankementen aan auto’s zoals lekke uitlaatsystemen, losse onderdelen
en vloeistoflekkages geeft hij direct door aan Race Control.

(a) Ongeval
Bij een ongeval (crash) informeert de postleider Race Control zo nauwkeurig mogelijk over
de situatie en vraagt indien noodzakelijk om assistentie van rescuemarshals en/of Medical
Car. De postleider geeft zo snel mogelijk, in overleg met de trackmarshal of EHBO’er, de conditie van een gecrashte rijder en de staat en locatie van de auto door aan Race Control.

(b) Rapport
Van een overtreding moet een rapport (zie Bijlage A2 en A5) opgesteld worden. Als een rapport opgesteld is moet dit doorgegeven worden aan Race Control, zodat de hoofdbaancommissaris (HBC) het kan afhalen. Hoe eerder de wedstrijdleiding over het rapport beschikt,
hoe eerder (disciplinaire) maatregelen genomen kunnen worden binnen de daarvoor gestelde
tijd.
Van welke overtredingen een rapport opgesteld moet worden is te lezen in paragraaf 4.9.
Ook de oorzaak van een ongeval moet nauwkeurig beschreven worden in een rapport.
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Flag– en trackmarshal
Sta altijd met het gezicht naar elkaar toe
en nooit rug tegen rug.
Als er gevaar dreigt dan is de
gezichtsuitdrukking voor de marshal (met
de rug naar het verkeer toe) vaak
voldoende.
Trek een collega weg in geval van nood
als er geen tijd is om op roepen te
reageren.
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2.3.2 Flagmarshal
De flagmarshals werken in tweetallen, waarbij één flagmarshal met de rijrichting mee kijkt
en de gele vlag hanteert. Door het met de rijrichting meekijken kan direct ingespeeld worden op de situatie in het eigen baanvak en het daaropvolgende baanvak. De andere flagmarshal kijkt tegen de rijrichting in en hanteert de groene en blauwe vlag. Zo wordt het eigen
baanvak en het baanvak voorafgaande aan de post goed geobserveerd en kunnen de flagmarshals elkaar waarschuwen.
Gezamenlijk zijn de (flag)marshals verantwoordelijkheid voor de olievlag, witte vlag en het
SC-bord. De rode vlag mag alleen na opdracht van de wedstrijdleider (en via de postleider)
getoond worden.
De vlagsignalen zijn van groot belang voor de veiligheid van de coureurs maar ook voor de
officials. Om de coureurs de vlagsignalen te laten respecteren is het van belang dat er consequent en duidelijk gevlagd wordt. Een coureur moet de kans krijgen om de vlag te kunnen
zien, maar er moet ook niet onnodig gevlagd worden. De betekenis van de verschillende
vlagsignalen, alsmede de situaties waarin deze getoond moeten worden en de diverse vlagtechnieken worden in hoofdstuk 3 beschreven.

2.3.3 Trackmarshal
Ook de trackmarshals moeten in tweetallen werken, zodat het gehele baanvak overzien kan
worden.
Brokstukken en onderdelen (bumpers, spiegels, spoilers etc.) die op de baan blijven liggen
worden verwijderd door hen. Zij doen dit alleen op ‘veilige’ momenten en doen dit snel! De
trackmarshal zorgt er voor dat een gestrande rijder zijn wagen op een veilige plaats
‘parkeert’ en wijst de rijder vervolgens een veilig heenkomen.

(a) Duwen en slepen
Blijft een auto op een plaats staan die voor gevaarlijke situaties kan zorgen en de wagen kan
nog vrij bewegen, dan zorgen de trackmarshals ervoor dat de wagen naar een veiligere plaats
geduwd wordt (eventueel met assistentie vanaf de post). Indien duwen niet mogelijk is, of
als het te gevaarlijk is, is de inzet van groter materieel nodig. De trackmarshals helpen bij
het vastkoppelen van de racewagen indien de wagen weggesleept wordt met behulp van een
verreiker.
Verdere aanwijzingen over het wegslepen en takelen van auto’s, maar ook over het bestrijden van oliesporen, het blussen van branden en het redden van coureurs, kortom allerlei
interventies worden besproken in hoofdstuk 4.

(b) Eigen veiligheid
Voor de eigen veiligheid is het van belang dat de trackmarshals bij hun werkzaamheden
altijd werkhandschoenen dragen en tegen de rijrichting in blijven kijken. Bovendien moet
men (en dat geldt voor alle baanofficials) zo min mogelijk voor de vangrail en bandenstapels
blijven staan.
2.2 Positie flagmarshals
G flagmarshal met gele vlag, kijkt altijd
met de rijrichting mee
B flagmarshal met blauwe vlag, kijkt
altijd tegen de rijrichting in

2.3.4 Medical/EHBO’er
De EHBO’er op de post is verantwoordelijk voor de eerste (medische) zorg aan een gestrande
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Fluitje
Een fluitje is een onmisbaar hulpmiddel.
Gebruik het om de aandacht te krijgen van
een (gestrande) coureur die niet reageert.
Maar gebruik het ook om collega officials
te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
als zij met de rug naar de rijrichting toe
moeten werken.
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dan wel gecrashte rijder. Voor spoedeisende en/of specifieke medische handelingen waarschuwt de EHBO’er de postleider om een Medical Car (“dokter gewenst”).
Wanneer een auto op hoge snelheid de baan verlaat en vervolgens hard tegen de vangrail of
bandenrijen tot stilstand komt, krijgt de coureur vaak een harde klap te verwerken. De eerste momenten na een crash kan een coureur dan ook verdwaasd zijn. De EHBO’er, of bij
diens afwezigheid een trackmarshal, blijft bij de rijder en begeleidt deze naar een veilige
plaats achter de vangrail of hekken. Wees er van bewust dat een gecrashte rijder altijd later
nog in elkaar kan zakken of in eens verdwaasd kan weglopen of oversteken.
Het inschatten van de gemoedsrust van gestrande coureurs is de verantwoordelijkheid van
de marshals en indien aanwezig de EHBO’er. In verhitte situaties moet voorkomen worden
dat coureurs verhaal bij elkaar gaan halen.

2.3.5 Rescuemarshal
De rescuemarshals werken in tweetallen en bemannen samen een rescuevoertuig, dat voorzien is van diverse sleepmaterialen en blusmiddelen, waarmee zij gestrande en verongelukte
wagens naar veiligere posities kunnen slepen en coureurs kunnen bevrijden.
De rescueteams staan in contact met Race Control en worden vandaar uit aangestuurd. De
conditie van de coureur bepaalt de inzet van de rescuemarshals. Indien de coureur niet
gewond is zorgen zij er voor dat de racewagen, indien noodzakelijk, direct naar een veiligere
positie verplaatst wordt. Mocht de coureur letsel hebben dan stabiliseren de rescuemarshals
eerst de situatie en verlenen - eventueel in samenwerking met de EHBO’er - eerste hulp in
afwachting van de komst van professionele medische hulpverleners.
Voor het bevrijden van bekneld zittende slachtoffers wordt de assistentie ingeroepen van de
brandweer met hydraulisch redgereedschap en de Medische Dienst.

2.4

C
B
B
A

A

Samenwerking

Uit het voorgaande blijkt wel dat de samenwerking op een baanpost van groot belang is voor
de veiligheid van de rijders, maar ook van de baanofficials zelf.
Een optimale hulpverlening kan alleen slagen als er goede samenwerking tussen baanofficials, rescuemarshals, Medische Dienst en Brandweer plaats vindt.
Samenwerking en creativiteit is vereist! Ervaring heeft geleerd dat autosportevenementen
een krap tijdschema hebben. Als iedereen van zijn taken op de hoogte is en deze correct
uitvoert zal dit een positieve invloed hebben op het verloop van het evenement.
Verwacht wordt dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het snel oplossen van situaties, zoals het bestrijden van een oliespoor of het direct na de training/race gereed maken van gestrande auto’s voor sleep of takel.

2.5

Judge of Fact

De Judge of Fact treedt - naast de baanofficials die een meer algemene controlerende taak
hebben - op als scheidsrechter voor een bepaalde overtreding. Zo kan een Judge of Fact
aangesteld worden om toe te zien op correcte naleving van de zogenaamde penalty markers
of dat deelnemers niet overmatig achter de kerbstones rijden. Ook het overschrijden van de
witte lijn die de uitgang van de pitstraat scheidt van het circuit kan gecontroleerd worden
door een Judge of Fact.

(a) Penalty Markers

2.3 Ruskenhoek-chicane op TT Circuit
Assen, wat mag wel en wat mag niet?
A bij eerste overtreding noteren nog
niet melden, tweede overtreding melden en rapporteren
B niet toegestaan; vanaf eerste overtreding melden en rapporteren
C toegestaan (verplichte route); niet
rapporteren en melden

Penalty markers worden aangebracht om te voorkomen dat coureurs de bocht afsnijden en
hiermee voordeel behalen én de berm kapot rijden.
De Judge of Fact is verantwoordelijk voor het toezien op de naleving hiervan. Mocht een
deelnemer een penalty marker moedwillig raken terwijl dit te voorkomen was of een bocht
volledig afsnijden, dan meldt de Judge of Fact dit zelfstandig via de portofoon aan Race
Control en bevestigt dit schriftelijk middels een rapport. De rapporten worden direct na afloop van elke sessie (training of race) afgehaald door de HBC.
De positie die een Judge of Fact langs de baan inneemt is zo gekozen dat hij goed zicht
heeft op de situatie die hij moet controleren (penalty marker(s), witte lijn etc.) en de startnummers van overtreders daarbij goed kan waarnemen.
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Vlagsignalen
De betekenis van de verschillende vlagsignalen, alsmede de situaties waarin deze getoond
moeten worden en de diverse vlagtechnieken worden in dit hoofdstuk beschreven.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen vlagsignalen die uitsluitend door de wedstrijdleiding getoond worden, die alleen op de baanpost getoond worden en die door beide gebruikt worden.

3.1

Vlagsignalen gegeven op de baanpost

De vlaggen kunnen worden ingedeeld in twee groepen; vlaggen die informatie geven en vlaggen die informatie èn instructie aan de coureurs geven.

(a) Vlaggen die informatie geven
De volgende vlaggen geven slechts informatie aan de deelnemers, er zijn geen directe instructies aan verbonden.

Groene vlag
Toon na een gele vlag altijd een
gezwaaide groene vlag.
Toon de groene vlag zo lang totdat de
laatste auto, die op de voorgaande post
geel gezien heeft, gepasseerd is.
Bij hervatting van een training, die door
Code Rood is gestaakt, moet op alle posten
een gezwaaide groene vlag getoond
worden.

Witte vlag

Langzame deelnemer
Voor een langzamere deelnemer (die met
pech zijn weg vervolgt naar de pitstraat)
moet een witte vlag getoond worden.

Interventie– en rescuevoertuigen
Op het moment dat een dienstvoertuig zich
op de baan bevindt moet er een witte vlag
getoond worden. De witte vlag moet
vervangen worden door de gele vlag zodra
een dienstvoertuig stopt of wanneer een
rescuevoertuig sleept.

Algemeen: alles wat rolt (m.u.v. een
verreiker of sleep) is ’wit’ en alles wat
stilstaat is ’geel’.
Olievlag
Toon bij (plotselinge) regenval de olievlag
en wijs duidelijk met één vinger in de lucht.

Groene vlag Baanvak vrij en veilig
De groene vlag wordt tijdens de eerste ronde van een training gezwaaid getoond om aan te
geven waar de positie van de vlagpost is. En wordt altijd gezwaaid getoond op de baanpost
na een gevaarlijke situatie die het gebruik van één of meerdere gele vlaggen noodzakelijk
maakt.
De groene vlag kan ook gebruikt worden voor het starten van de training en de opwarmronde
en bij het openen van het circuit (door de HBC). Na een Safety Car procedure wordt gedurende één ronde op alle baanposten een gezwaaide groene vlag getoond.
Witte vlag Langzamer voertuig in baanvak
De witte vlag wordt gezwaaid getoond om de rijders aan te geven dat er zich een (veel) langzamer voertuig in het baanvak bevindt. Onderling inhalen onder een witte vlag is toegestaan.
Alleen op de post in wiens baanvak het langzame voertuig rijdt moet de witte vlag getoond
worden. Onder langzame voertuigen worden niet alleen interventieauto’s, ambulances en
rescuevoertuigen verstaan, maar óók langzame racewagens.
Als het langzame voertuig stopt, zowel op als naast de baan, dient de witte vlag direct vervangen te worden door een gezwaaide gele vlag. Stopt het voertuig op de ideale lijn of er
vlak naast dan moet de witte vlag vervangen worden door dubbel gezwaaid geel.
Olievlag (geel/rood gestreept) Glad wegdek
Deze gele vlag met rode strepen wordt onbewogen getoond om de rijders te informeren dat
er sprake is van verminderde grip als gevolg van olie, water, zand, grind etc. op de baan in
het baanvak na de vlag. Onderling inhalen onder de olievlag is toegestaan.
De olievlag wordt gedurende tenminste (afhankelijk van de omstandigheden) vier ronden
getoond, tenzij de gladheid van het wegdek al eerder is verdwenen.
De baanpost na het baanvak waarvoor alleen de olievlag getoond wordt, toont geen groene
vlag.
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Olievlag en begin training of race
Wanneer een oliespoor bestreden is, toon
dan bij de start van een nieuwe training of
race altijd minimaal één ronde de olievlag
(i.p.v. de groene vlag) voor het baanvak
waarin het oliespoor is bestreden.
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Wanneer er brokstukken op de baan liggen die gevaar kunnen opleveren (bodywork, uitlaten
etc.) moet een gele vlag getoond worden in plaats van de olievlag. Zeker wanneer trackmarshals deze brokstukken gaan opruimen!

(b) Vlaggen die informatie èn instructie geven
De volgende vlaggen geven naast informatie ook een bepaalde aanwijzing die de coureurs
dienen op te volgen. Indien een coureur een dergelijk vlagsignaal negeert of niet correct
opvolgt, dient hier direct melding van gemaakt worden aan Race Control (via de postleider)
en een rapport worden opgesteld.
Rode vlag Race of training gestopt
De rode vlag wordt gezwaaid getoond bij de start-/finishlijn en op alle baanposten, wanneer
er besloten is om een training of race te onderbreken of voortijdig te beëindigen (Code
Rood). Dit betekent voor alle rijders dat zij onmiddellijk dienen op te houden met racen en
dat zij met verminderde snelheid door moeten rijden naar de pitstraat (bij trainingen) of de
start-/finishlijn (bij races) of naar een vooraf afgesproken plaats. De rijders dienen uiterste
voorzichtigheid te betrachten en erop voorbereid te zijn om indien nodig te stoppen. Onderling inhalen is niet toegestaan. De rijders dienen altijd de aanwijzingen van de officials op
te volgen.
De rode vlag kan ook gebruikt worden om het circuit te sluiten.

Enkel of dubbel geel?

Enkel bewogen geel
jBij alle gevaarssituaties, dus als een
auto van de baan raakt, spint, crasht etc.
jBij berging- en reddingswerkzaamheden.
jTijdens een Safety Car procedure op alle
baanposten.

Dubbel bewogen geel
jBij alle gevaarssituaties waarbij een auto
op (of vlak naast) de ideale lijn op de baan
blijft staan na bijvoorbeeld een spin. Maar
ook als er grote brokstukken of banden
(stapels) op de ideale lijn liggen.
jWanneer een obstakel (bijvoorbeeld auto)
zich op de ideale lijn bevindt dient dubbel
geel getoond te worden. De ideale lijn is
immers de snelste lijn op het circuit,
waarvan, op racesnelheid, moeilijk is af te
wijken.
Gebruik de pijl
Gebruik bij een gedeeltelijke blokkade van
de baan of bij een gevaarlijke situatie op of
vlak naast de baan het bord met de pijl om
de rijders de ‘veilige zijde’ van de baan aan
te geven.
Blauwe vlag
Kleur en vorm van auto’s zijn vaak
makkelijker te onthouden dan nummers. Bij
formuleauto’s kan de kleur van de helm
helpen bij identificatie.
Probeer het snelheidsverschil goed in te
schatten.
Hanteer de blauwe vlag bij grote snelheidsverschillen tijdens (tijd)trainingen.
Een grotere auto (met meer vermogen)
hoeft niet persé altijd sneller te rijden!
Toon bij gecombineerde klassen niet automatisch een blauwe vlag aan kleine(re)
auto’s.

Gele vlag Gevaar
De gele vlag wordt gezwaaid getoond om aan te geven dat er een gevaarlijke situatie is in
het baanvak op of vlak naast de baan.
Deze vlag wordt op twee manieren getoond, die respectievelijk de volgende betekenis hebben en instructie geven:
Enkel geel
Er is een gevaarlijke situatie naast of deels op de baan. Rijders moeten snelheid verminderen, mogen niet inhalen en moeten erop voorbereid zijn om van richting te veranderen.
Dubbel geel (2 gezwaaide gele vlaggen)
Er is een gevaarlijke situatie, waarbij de baan geheel of gedeeltelijk geblokkeerd is. De rijders moeten snelheid minderen, mogen niet inhalen en moeten erop voorbereid zijn van
richting te veranderen of te stoppen.
In alle gevallen is inhalen verboden tussen de eerste gele vlag en de groene vlag die getoond
wordt in het baanvak na de gevaarlijke situatie.
Indien de wedstrijdleider het bij een bepaalde situatie nodig acht wordt er op meerdere
plaatsen een gele vlag getoond. Tijdens een Safety Car procedure wordt op alle baanposten
een gezwaaide gele vlag (samen met het bord ‘SC’) getoond.
Blauwe vlag Een snellere rijder wil u inhalen
De blauwe vlag wordt gezwaaid getoond als waarschuwing voor een rijder dat hij op het punt
staat om te worden ingehaald door een snellere rijder. De rijder aan wie deze vlag getoond
wordt moet ruimte geven aan de snellere rijder zodat deze kan passeren. De vlag heeft verschillende betekenissen tijdens een training en een race:
Tijdens een training
Wordt getoond aan een rijder die ruimte moet geven aan een op dat moment snellere deelnemer, die op het punt staat in te halen.
Tijdens een race
Wordt getoond aan een rijder die op het punt staat om te worden gelapt (op een volle ronder
achterstand wordt gezet).
Te allen tijde
Wordt onbewogen getoond aan een rijder die de pits verlaat op het moment dat er andere
wagens op de baan naderen (ook mogelijk met behulp van een knipperende blauwe lamp
aan het einde van de pitstraat).
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3.2

Vlagsignalen gegeven door de wedstrijdleiding

De volgende vlaggen worden alleen door de wedstrijdleiding op start/finish getoond.
Startvlag Start van de race
Indien er geen startlichtinstallatie voorhanden is zal de wedstrijdleiding gebruik maken van
de nationale vlag om de race te starten.
Zwart/wit geblokte vlag (finishvlag) Einde van training of race
De vlag wordt gezwaaid getoond op de finishlijn om het einde van de training of race aan te
geven. In de hierop volgende uitloopronde moeten de rijders met aangepaste snelheid doorrijden richting de pitstraat waarbij onderling niet ingehaald mag worden.
Zwarte vlag Direct melden bij de wedstrijdleiding
Deze vlag wordt onbewogen, samen met een bord met daarop het betreffende startnummer,
getoond aan een rijder die zich direct bij de wedstrijdleiding moet melden. De eerstvolgende
doorkomst moet de rijder in de pitstraat (bij de wedstrijdleiding) stoppen. De zwarte vlag zal
niet langer dan gedurende vier opeenvolgende ronden worden getoond. Wanneer de rijder
niet binnen vier ronden binnenkomt wordt hij niet geklasseerd.
Zwarte vlag met oranje schijf (meat ball) Technisch mankement
Deze vlag wordt onbewogen, samen met een bord met daarop het betreffende startnummer,
getoond aan een rijder met een mechanisch probleem, wat gevaar voor hemzelf of anderen
kan opleveren. De rijder moet bij de eerstvolgende doorkomst de pitstraat inrijden en stoppen bij de wedstrijdleiding. Wanneer het mechanische probleem is verholpen (en gecontroleerd door het Hoofd van de Technische Commissie) mag de wagen de pitstraat weer uitrijden.
Mocht het gebruik van deze vlag noodzakelijk zijn, geef dan direct het mankement dat de
auto vertoont door aan Race Control.
Zwart/witte vlag (waarschuwingsvlag) Officiële waarschuwing
Deze vlag wordt onbewogen, samen met een bord met daarop het betreffende startnummer,
getoond aan een rijder als waarschuwing voor bijvoorbeeld onsportief rijgedrag.

3.3

Serieus vlaggen
Het is in ieders belang, deelnemers én
officials, dat vlagsignalen serieus
behandeld en getoond worden.
Wees er van bewust dat coureurs in
principe afhankelijk zijn van vlagsignalen.
Wanneer vlagsignalen niet consequent
gehanteerd worden, zullen coureurs er in
het vervolg minder nauwgezet op reageren.
Toon géén vlagsignalen aan
interventievoertuigen wanneer dit niet
nodig is, omdat dit voor verwarring kan
zorgen.

Vlagtechnieken

Naast consequent vlaggen is het van belang dat het vlagsignaal tijdig en voldoende getoond
wordt. In principe moet een rijder voordat hij het baanvak van de vlagpost binnengaat geïnformeerd worden, aangezien hij vaak niet meer van richting kan veranderen wanneer de
bocht eenmaal ingestuurd is. Daarnaast is de blik van de rijder bij het insturen van de bocht
gericht op de binnenzijde van de bocht en niet meer op de baanpost.
Het is een grote fout te denken dat coureurs ‘op zoek gaan’ naar vlagsignalen. Belangrijk is
om er zeker van te zijn dat de vlagsignalen goed zichtbaar zijn. Een slecht gepresenteerde
vlag is niet zichtbaar. Probeer als flagmarshal ‘in de huid van een coureur te kruipen’ en
vraag u daarbij af welke informatie een coureur zou willen ontvangen.
De meeste vlagsignalen zijn eenvoudig om te hanteren, aangezien er duidelijk omschreven
situaties zijn waarin ze gebruikt moeten worden. Er zijn echter ook vlagsignalen, zoals geel
en blauw, die meer aandacht, inzicht en concentratie van de flagmarshal vragen.

(a) Combinaties van vlaggen
Meerdere vlagsignalen kunnen naast elkaar (gelijktijdig) getoond worden. Uiteraard is er
dubbel geel wat ondermeer getoond wordt wanneer de ideale lijn geblokkeerd wordt. De
olievlag en de witte vlag kunnen ook naast de gele vlag getoond worden. Tijdens Code Rood
(rode vlag) dienen, daar waar nodig, de gele, witte en olievlag gehandhaafd te blijven, om de
rijders aan te geven waar het gevaar zich bevindt.
De groene en blauwe vlag kunnen wel naast elkaar, maar weer niet naast de gele vlag getoond worden.

(b) Vlagsignaal blijven tonen
Ook wanneer er geen auto aankomt moeten vlagsignalen, met name de gele vlag, getoond
blijven worden. Anders kan een voorgaande post, die een voorwaarschuwing geeft, wellicht
denken dat het gevaar geweken is en (te vroeg) stoppen met het geven van de voorwaarschu-
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Vlaggen en wind
Beweeg de vlag bij winderig weer snel in de
richting van de wind en meer langzaam
tegen de wind in, om zo te voorkomen dat
de vlag rondom de stok oprolt.

wing. De gele vlag moet, wanneer noodzakelijk, ook aan interventievoertuigen zoals Medical
Car en rescuevoertuigen getoond worden om deze te waarschuwen.

(c) Blauwe vlag tijdens trainingen
Het is de taak van de flagmarshals om rijders in kennis te stellen van een situatie die hun
onbekend is. Tijdens trainingen is het van belang om een auto met een duidelijk lagere
snelheid te waarschuwen dat een snellere deelnemer op hem inloopt of hem wil inhalen.
Hiervoor wordt de blauwe vlag gebruikt. Toon de blauwe vlag echter niet te vroeg en toon
deze ook niet aan auto’s die elkaar al meerdere ronden volgen.

(d) Kopiëren van vlagsignalen
Enkele vlagsignalen, zoals de gele en rode vlag, kunnen en moeten door de baanposten van
elkaar gekopieerd worden. Op circuits worden daarvoor vooraf afspraken gemaakt.
In het geval van de gele vlag kan het in bepaalde baanvakken gebeuren dat een rijder de
gele vlag te laat ziet om nog tijdig te kunnen handelen. De voorgaande baanpost kopieert
het gele vlagsignaal en geeft dus een voorsignaal om een veiligere situatie te creëren waarin
de rijder eerder kan anticiperen.
Bij Code Rood moet de baanpost na de melding van Race Control de rode vlag tonen. Het
kan echter gebeuren dat de melding niet ontvangen wordt, de baanpost moet dan de rode
vlag kopiëren (overnemen) van de voorgaande of volgende baanpost die de rode vlag wel
toont. Indien er een rode vlag op een baanpost uit is of wanneer de rode lichten langs het
circuit branden dan wordt dit signaal direct gekopieerd door de andere baanposten. Dit principe geldt ook voor een Safety Car procedure. Zodra er op een baanpost het SC-bord samen
met een gezwaaide gele vlag getoond wordt moeten de andere baanposten volgen door het
signaal van elkaar te kopiëren.

3.4

Vlagsituaties

De figuren 3.1 tot en met 3.7 illustreren het gebruik van de juiste vlagsignalen in een aantal standaard situaties.
Gestrande wagen
Wanneer een auto naast de baan (in de berm of grindbak) op een gevaarlijke plek stil valt
moet op de vlagpost vóór de situatie een gezwaaide gele vlag getoond worden. De eerstvolgende vlagpost na de situatie toont een gezwaaide groene vlag (figuur 3.1).

3.1 Gestrande wagen naast de baan.

3.2 Stilgevallen wagen op de baan (op de ideale lijn).
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3.3 Langzaam voertuig op de baan.

3.4 Oliespoor.

3.5 Safety Car procedure.

3.6 Einde Safety Car procedure.
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Stilgevallen wagen op (of vlak naast) de ideale lijn
Op het moment dat een auto (tijdelijk) stilvalt op de ideale lijn of daar vlak naast, bijvoorbeeld na een spin, moet op de vlagpost vóór de situatie dubbel gezwaaid geel getoond worden. Wanneer de auto op de baan, maar ver van de ideale lijn, stilvalt dan kan volstaan worden met een enkel gezwaaide gele vlag.
De eerstvolgende vlagpost na de situatie toont weer een gezwaaide groene vlag (figuur 3.2).
Langzaam voertuig op de baan
Wanneer een langzaam voertuig over de baan of in de berm rijdt, dient op de vlagpost daarvoor een gezwaaide witte vlag getoond te worden. De vlagpost na het langzame voertuig
toont geen vlag, er is immers geen inhaalverbod (figuur 3.3).
Mocht de auto op de baan stoppen dan geldt afhankelijk van de locatie de situatie zoals in
figuur 3.1 (enkel geel) of figuur 3.2 (dubbel geel). Voor een slepend rescuevoertuig moet
altijd een gele vlag in plaats van een witte vlag getoond worden.
Oliespoor
De vlagpost binnen wiens baanvak een oliespoor ligt toont een onbewogen olievlag. De
eerstvolgende vlagpost waar geen oliespoor meer ligt toont géén signaal, er is immers geen
inhaalverbod (figuur 3.4).

3.7 Blauwe vlag, wanneer wel?
De oranje auto is sneller dan de blauwe
auto.
A wanneer de snellere auto inloopt op
de langzamere auto: wel
B wanneer de snellere auto gedeeltelijk
naast de langzamere auto rijdt: wel
C wanneer de snellere auto volledig
naast of gedeeltelijk voorbij de langzamere auto rijdt: niet

Einde Safety Car procedure
Houd na de melding “einde Code Safety
Car” de voorgaande post in de gaten.
Zodra hier de groene vlag getoond wordt
kan het SC-bord en de gele vlag vervangen
worden door de groene vlag.
Voorkom dat de koplopers het SC-bord en
de gele vlag nog kunnen zien.

Brokstukken
Toon voor grote brokstukken (bumpers, banden, uitlaten etc.) die op de baan liggen een
gezwaaide gele vlag in plaats van de olievlag. Voor brokstukken in de berm hoeft niet gevlagd te worden
Safety Car procedure (zie ook paragraaf 4.7.1)
Zo gauw Race Control “Code Safety Car” geeft tonen alle vlagposten een gezwaaide gele
vlag in combinatie met het SC-bord (figuur 3.5). Nadat “einde Code Safety Car” is gegeven
én de vlagpost de koploper in zicht heeft, wordt het SC-bord ingetrokken en de gezwaaide
gele vlag vervangen door een gezwaaide groene vlag. De groene vlag wordt gedurende één
ronde na de Safety Car procedure gezwaaid getoond.
Na een Safety Car procedure mag er pas herstart worden nadat de groene vlag op de start-/
finishlijn gepasseerd is. Het is van belang om de gele vlag en het SC-bord niet te vroeg in te
trekken. Daarom moeten de posten rond de ingang van de pitstraat en vlak voor de start-/
finishlijn (in figuur 3.6 de posten 19, 20 en 21) bij de melding “einde Code Safety Car” en
nadat de Safety Car de pitstraat is ingereden de gele vlag en het SC-bord blijven hanteren.
Dit om te voorkomen dat er al in de laatste bochten voor de start-/finishlijn gestart wordt. De
posten na de start-/finishlijn mogen pas de groene vlag tonen (figuur 3.6).

Nog even alles op een rij...
Gestrande of verongelukte auto in de berm, grindbak, uitloopstrook
Gezwaaid geel
Gestrande of verongelukte auto op de baan (op de ideale lijn)
Voor alle stilstaande voertuigen, dus ook stilstaande interventiewagens!
Dubbel gezwaaid geel, géén wit
Langzaam rijdend voertuig in baanvak op de baan of in de berm
Langzame racewagens en alle rijdende interventievoertuigen!
Gezwaaid wit
Rescuevoertuig met sleep op de baan of in de berm/grindbak
Ook voor verreikers in de berm of grindbak
Gezwaaid geel
Stilstaand interventievoertuig op de ideale lijn baan
Dubbel gezwaaid geel, géén wit
Koploper loopt in op achterblijver(s)
Gezwaaid blauw
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a

b

c

3.8 Armsignalen
a Oliespoor/-vlek of ‘gladheid’ in het baanvak (toon olievlag)
Maak een gesloten cirkel (O = olie) boven het hoofd.
b Geen olie/gladheid òf stoppen met vlaggen
Beweeg de armen horizontaal voor het lichaam horizontaal over elkaar heen.
c Race of training gestopt
Houd beide armen gekruist boven het hoofd.

3.5

d

e

f

d Gladheid als gevolg van regenval
Wijs met één vinger in de lucht en toon olievlag.
e Dokter gewenst (TT Circuit Assen)
Maak met een vinger horizontale rondjes in de lucht (zwaailamp).
f Dokter gewenst (Circuit Park Zandvoort)
Maak met één hand een vuist in de lucht.

Armsignalen

Voor onderlinge communicatie tussen officials, maar ook voor aanvullende aanwijzingen
naar de rijders kunnen diverse hand– en armsignalen gebruikt worden. Zie figuur 3.8 voor
voorbeelden.
Regen
In geval van plotselinge regen kunnen de rijders gewaarschuwd worden door de olievlag te
combineren met een naar de lucht opgestoken wijsvinger.
Brand
Een rijder die met een auto rondrijdt die brandt, terwijl hij dat zelf nog niet merkt, kan gewaarschuwd worden door hem duidelijk een handbrandblusser te tonen.
Dokter gewenst
Wanneer er meerdere auto’s betrokken zijn bij een crash en er is medische assistentie gewenst, blijf dan bij de rijder staan waarvoor de medische assistentie gevraagd is. Toon, zodra de Medical Car of ambulance in zicht is, duidelijk het ‘dokter gewenst’ signaal zodat de
chauffeur van het interventievoertuig weet waar hij moet zijn.
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Handelingen en
interventies
Gouden regels
1. Aan eigen veiligheid denken
2. Altijd brandblusser meenemen
3. Alleen oversteken indien echt nodig
4. Gewonde rijder niet onnodig verplaatsen

In dit hoofdstuk worden de verschillende handelingen en acties die baanofficials eventueel
moeten ondernemen, (in de vorm van aanwijzingen) beschreven.
Interventies bij pechgevallen en ongevallen, het bestrijden van oliesporen en brand en het
handelen bij overtredingen, het komt allemaal aan bod. Tot slot worden de Safety Car, Code
60 en Code Rood procedures alsmede de radioprocedures beschreven. In het volgende
hoofdstuk wordt in het algemeen aandacht besteed aan het optreden van de rescueteams.

4.1

Incidenten

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 oorzaken voor incidenten, namelijk menselijke
fouten en mechanische gebreken. Voorbeelden van beide oorzaken zijn:
Menselijke fout

verlies van controle over het voertuig (spinnen)
gebrek aan voertuigbeheersing (te hard rijden, te laat remmen)
onderling contact

Mechanische gebreken

breuk of schade van mechanisch onderdeel
‘opblazen’ van de motor, vloeistoflekkage
lekke band

Ook externe factoren zoals olie of zand op de baan, kunnen het veilige verloop verstoren.
Incidenten kunnen zich overal in het baanvak voordoen. De kans op incidenten is echter het
grootst in bochten, vooral scherpe, aangezien coureurs hiervoor sterk moeten afremmen om
vervolgens van richting te veranderen.

4.1 Mogelijke incidenten.

Tijdens de eerste rondes, wanneer het veld nog dicht bij elkaar zit, is de kans op incidenten
in langzame bochten groot door bijvoorbeeld spinnen en onderling contact.
Een auto die bij het aansnijden van de bocht de controle verliest kan elke richting op gaan.
Het is moeilijk te voorzien waar deze terecht zal komen.
Incidenten in rechte baanvakken of snelle bochten zijn zeldzaam, maar vaak wel ernstiger
gezien de hoge snelheden die hier bereikt worden. In deze situaties zijn vaak onderling contact of mechanische gebreken de oorzaak.
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4.2

Uitvallers en pechgevallen

Als een auto stil valt op of vlak naast de baan, moet de coureur er door de dichtstbijzijnde
official op gewezen worden dat de auto op een veilige plaats geparkeerd moet worden.
Informeer Race Control over het probleem van de stilgevallen auto. Als er bijvoorbeeld problemen met de stuurinrichting of wielophanging zijn, kan tijdig een takelwagen ingeschakeld worden.

(a) Veilige plaats
Langs rechte stukken van de baan is een veilige plaats zo ver mogelijk uit de baan of zo
dicht mogelijk tegen de vangrail. In de uitloop van de ideale lijn of vlak langs de baan kunnen geen stilgevallen auto’s blijven staan, deze plaatsen zijn te gevaarlijk.
De trackmarshals moeten proberen een stilgevallen auto op een veilige plaats te krijgen,
zodat het gevaar in het baanvak minimaal is. Dit kan door de auto weg te duwen. Is duwen
niet mogelijk of te gevaarlijk, dan moet er gebruik gemaakt worden van een rescuevoertuig
of een verreiker. Bij het gebruik van een verreiker moet één van de trackmarshals helpen de
auto vast te koppelen. De andere trackmarshal blijft hierbij op de veiligheid letten en kijkt
voortdurend tegen de rijrichting in.
Als de coureur de auto zelf op een veilige plaats parkeert is het de taak van de trackmarshal
om erop toe te zien dat de rijder zijn auto verlaat en een veilige plaats achter de vangrail of
hekken zoekt. Bedenk hierbij dat lang niet alle plaatsen achter de vangrail automatisch
veilig zijn.
Een fluitje kan handig zijn om eventueel de aandacht van de coureur te krijgen zonder zelf
helemaal naar de coureur toe te (hoeven) gaan en daarmee in de gevarenzone te komen.
Als een auto van de baan raakt en in de grindbak of drassige berm uitvalt, is er geen werk
voor de trackmarshals anders dan de coureur erop te wijzen dat hij zijn wagen moet verlaten. De auto zal verwijderd moeten worden door een rescuewagen of verreiker. Blijf achter
de vangrail en kom pas daar voor indien assistentie bij het slepen of takelen noodzakelijk is.

(b) Opdracht van Race Control
Een rescuewagen of verreiker mag pas in actie komen (oprijden) als duidelijk is dat de coureur niet meer zelfstandig kan vertrekken. Na het akkoord van Race Control mag worden
opgereden.

(c) Assistentie van coureur
Een uitgevallen deelnemer mag het weg laten duwen of slepen van zijn auto niet weigeren
en moet alle assistentie aan de baanofficials bieden. Bovendien moet hij alle aanwijzingen
van de officials opvolgen.
Een niet gewonde coureur moet bij zijn auto in de buurt blijven om te assisteren bij het
slepen of takelen. Hij moet indien nodig aanwijzingen kunnen geven.
Als de coureur van een formulewagen het stuurwiel verwijderd heeft om de auto te kunnen
verlaten zorg er dan voor dat hij het stuurwiel ook weer terugplaatst. Controleer of de auto in
een versnelling staat, zet eventueel de versnelling in neutraal.

(d) Flagmarshals
Tijdens alle (sleep)werkzaamheden wordt er altijd met de gele vlag gezwaaid. Indien een
sleepvoertuig zich op de baan begeeft moet de witte vlag erbij, de gele vlag blijft gehandhaafd zolang er zich een gevaarlijke situatie op of langs de baan voordoet.

(e) Reglementair
In geval een wagen op de baan tot stilstand is gekomen of de baan verlaat en na interventie
van baanofficials (bijvoorbeeld duwen of slepen) op eigen kracht weer in staat is verder te
rijden, is dit in principe toegestaan. Alleen wanneer Race Control anders beslist of wanneer
de sleep– of duwhulp van de officials aangewend is om de motor te laten starten, mag de
auto niet meer vertrekken.
Het is de coureur toegestaan om zijn wagen buiten de pitstraat zelf te repareren met gereedschap en onderdelen die bij aanvang van training of race in de wagen aanwezig waren.
De deelnemer is verplicht om van de voorgeschreven baan (en richting) gebruik te maken.
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4.2 Positionering takelbalk en evenaar.
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4.3 Bevestiging rondstroppen aan rolkooi.

Het is anders dan in gevallen van overmacht verboden de wagen onmiddellijk voor, op of na
de finishlijn op of naast de baan, tot stilstand te brengen.

4.3

Slepen en takelen

Op het moment dat het verplaatsen van een auto niet meer met mankracht mogelijk is moet
er gesleept of getakeld worden. Dit moet direct aan Race Control gemeld worden.

4.3.1 Slepen en sleepogen
Alle racewagens moeten voorzieningen hebben om gesleept te kunnen worden. Productie–
en toerwagens en afgeleiden daarvan zijn voorzien van sleepogen (uit metaal vervaardigd of
een nylon bandje); één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Deze dienen stevig bevestigd te zijn aan de carrosserie. Ze zijn in een opvallende kleur gespoten en/of worden
aangegeven met pijlen en/of het woord ‘TOW’. Zie Bijlage B1.
Monoposto’s (formulewagens) beschikken over een rolbeugel waaraan het voertuig met behulp van een band (‘stropje’) voortgesleept kan worden. Monoposto´s zijn in sommige gevallen ook voorzien van een beugel aan de achterzijde waaraan het voertuig achterwaarts gesleept kan worden (zie figuur 5.2).
Laat bij het wegslepen altijd de sleepkabel/-band eerst langzaam op spanning komen door
langzaam met het sleepvoertuig van de gestrande wagen weg te rijden en begin dan pas met
opbouwende kracht te slepen. Bij een sleep dient in veilige situaties de coureur, rescue– of
trackmarshal in de wagen plaats te nemen en bij te sturen. Denk om de draaicirkel van een
raceauto; te kort draaien kan leiden tot het breken van het sleepoog.
Grind verwijderen
Probeer, uit het oogpunt van veiligheid,
zoveel als mogelijk het grind van een uit de
grindbak getrokken auto te verwijderen
voordat deze de baan weer op rijdt.

Sleep de auto altijd zo dicht mogelijk langs en evenwijdig aan de vangrail en/of bandenstapels weg van de gevarenzone, bij voorkeur met de rijrichting mee. Als de auto niet achter de
vangrail geparkeerd kan worden probeer de auto dan op een zo veilig mogelijke plaats te
stallen, waar de kans dat de auto door andere auto’s geraakt kan worden zo klein mogelijk
is. Ga bij een sleep nooit tussen het trekkende en het gesleepte voertuig in staan!

4.3.2 Takelen
Monoposto’s zijn makkelijk te takelen middels een band (stropje) door de rolbeugel. Bij
gesloten auto’s daarentegen moet gebruik gemaakt worden van een speciale takelbalk
(evenaar). Deze moet door de geopende ruiten van beide voorportieren geplaatst worden,
waarna het vastgekoppeld kan worden aan de takelwagen of verreiker. Zie Bijlage B1.
Bevestig een sleepkabel aan de voor– of achterzijde van de auto en begeleid hiermee de
getakelde auto in de lucht en help bij het plaatsen ervan op de takelwagen.

(a) Wanneer slepen of takelen?
Zoals al eerder gesteld is mag een sleepvoertuig pas in actie komen als duidelijk is dat de
coureur niet meer op eigen kracht kan of wil vertrekken en toestemming is gegeven door
Race Control.
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Slepen en takelen
Assisteer als trackmarshal de chauffeur
van de verreiker bij het slepen/takelen.
Maak in afwachting van de verreiker het
sleepoog eventueel vrij van grind en
verwijder eventueel bodywork.
Assisteer ook bij het loskoppelen van de
auto op de veilige plaats.
Blijf zo lang als mogelijk achter de
vangrail en gebruik de gestrande wagen
als ‘buffer’.
Maak de auto direct klaar voor berging
na afloop van de training/race zodat de
auto direct klaar is voor takelen of slepen.
j Zie bijlage B2 voor meer aanwijzingen
voor de inzet van een verreiker.
Takelen
Bevestig een sleepkabel aan de auto en
begeleid hiermee de getakelde auto in de
lucht door bij te sturen.
Ga nooit onder een getakeld voertuig
staan!
Slepen
Een verwijderbaar stuurwiel klikt vast in
slechts één positie. Bestudeer de
stuurkolom en de onderzijde van het
stuurwiel. Trek de sluitring terug zet het
stuurwiel terug op de stuurkolom zodanig
dat de twee in elkaar vastklikken.
De beste manier om een (grote)
toerwagen te verplaatsen is om een (track)
marshal in de auto plaats te laten nemen
en deze de koppeling in te laten drukken.

Oliekorrels inwrijven
Een ingewreven korrel heeft een grote
opnamecapaciteit en zal de olie beter
absorberen.
Probeer altijd te voorkomen dat korrels
direct verwaaien als auto’s langsrijden,
door de korrels goed in te wrijven.
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Slepen vindt in principe alleen plaats als een auto vrij kan bewegen. Monoposto’s die vast
zitten in een grindbak of drassige berm worden indien mogelijk getakeld, terwijl gesloten
auto’s eerder gesleept worden. Wanneer een auto niet meer gesleept kan worden, bijvoorbeeld door problemen met de stuurinrichting of wielophanging of bij een afgebroken wiel,
dient er getakeld te worden. Geef dit altijd zo snel mogelijk aan Race Control door.
Takelen van gesloten auto’s vindt tijdens een training of race alleen plaats als de auto te
gevaarlijk staat. In alle andere gevallen worden takelwerkzaamheden van gesloten auto’s
zoveel mogelijk na afloop van een training of race of onder een Safety Car procedure uitgevoerd. Race Control heeft hierin de beslissende stem.
In voorkomende (dringende) gevallen kan het nodig zijn dat er toch besloten wordt een auto
weg te slepen, terwijl regulier gezien getakeld zou moeten worden (bijvoorbeeld bij een afgebroken wiel). De situatie kan het noodzakelijk maken dat de wagen eerst veilig gesteld wordt
door te verslepen, ondanks dat extra schade kan ontstaan.

4.4

Schoon baanvak

Om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen is het belangrijk dat het baanvak
schoon en vrij is van bijvoorbeeld grind, brokstukken, glas, vloeistoffen etc. Hierbij moet
opgemerkt worden dat alleen veel grind en glas hinderlijk is. Bij formulewagens moet wel
getracht worden grind en glas zoveel als mogelijk te verwijderen.
Het schoonhouden van het baanvak is de primaire taak van de marshals.

(a) Oliesporen bestrijden
Om veiligheidsredenen worden oliesporen in principe niet bestreden tijdens een training of
race. Wanneer een racewagen onverhoopt op het oliespoor terechtkomt, terwijl er mensen op
de baan aan het werk zijn, is niet te voorspellen waar de auto terechtkomt.
Indien er (op de ideale lijn) een groot oliespoor ligt dan moet dit worden doorgegeven aan
Race Control, van daaruit wordt, op basis van de meldingen, een beslissing genomen omtrent eventueel het onderbreken van een training of neutraliseren van een race.
Bij het bestrijden van een oliespoor/-vlek kan niet alleen worden volstaan met het uitstrooien van de oliekorrels over het spoor of de vlek. Door de korrels in te wrijven met een ‘Friese
bezem’ of de achterkant van een bezem wordt de opnamecapaciteit van de korrel vergroot.
Bedenk wel dat teveel oliekorrels het probleem ook kan verergeren.
Bij een nat wegdek mogen oliekorrels niet gebruik worden, er dient dan (indien beschikbaar)
gebruik gemaakt te worden van een vloeibaar absorptiemiddel.
Loop bij bestrijding van een oliespoor altijd tegen de
tijdig opgemerkt wordt. Oliesporen kunnen nogal lang
ervan is belangrijk. Bij lange oliesporen kunnen de
(MVZ) of zelfs de brandweer ingeschakeld worden voor

richting in zodat aankomend verkeer
zijn, samenwerking bij het bestrijden
rescueteams, de materiaalverzorging
assistentie.

(b) Onderdelen en brokstukken opruimen
Schoonmaken van het baanvak
Draag bij het verwijderen van onderdelen
van het asfalt altijd werkhandschoenen; de
onderdelen kunnen namelijk heet
(uitlaatdelen) of scherp zijn.
Loop altijd tegen de rijrichting in naar de
baan!
Probeer kleine voorwerpen al rennende
van de baan af te schoppen in plaats van
op te rapen.

Het is mogelijk dat in het heetst van de strijd er onderdelen van auto’s afraken en op het
asfalt blijven liggen. Indien onderdelen zoals bumpers, spoilers, spiegels etc. op de ideale
lijn blijven liggen moet geprobeerd worden deze te verwijderen.
Doe dit alleen op ‘veilige’ momenten, als er geen auto’s aankomen! Blijf altijd tegen de
rijrichting in kijken en zoek (oog)contact met andere posten die u kunnen waarschuwen over
aankomende auto’s.
Tijdens het verwijderen van brokstukken moet de gele vlag getoond worden, gevolgd door de
groene vlag op de volgende post.

(c) Vegen en veegtechniek
Wanneer een auto door een grindbak is gereden kan er veel grind op de baan achterblijven.
Het schoonvegen hiervan is vaak een arbeidsintensieve en tijdrovende taak. Er is speciale
veegtechniek om gezamenlijk, snel en efficiënt grind/zand van de baan te verwijderen. Ook
bij veegwerkzaamheden moet geprobeerd worden om tegen de rijrichting in en aan één zijde
van de baan te werken. Op deze manier kan aankomend verkeer tijdig opgemerkt worden en
kunnen de marshals aan één (veilige) kant gepasseerd worden.
Eén marshal begint bij het uiterste punt waar de verontreiniging begint, maakt één veegslag
richting de berm en doet vervolgens één stap tegen de rijrichting in. De volgende marshal
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4.4 Veegtechniek
A 1e marshal begint op uiterste punt en
maakt 1 veegslag richting berm en doet
1 stap tegen rijrichting in
B 2e marshal begint op het punt waar de
1e marshal is gestopt, maakt 1 veegslag
en doet vervolgens ook 1 stap tegen de
rijrichting in
C volgende marshals doen hetzelfde
D flagmarshal toont gezwaaide gele vlag
en bord met pijl naar veilige zijde
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begint op het punt waar de eerste marshal is geëindigd, maakt ook één veegslag richting de
berm en doet een stap tegen de rijrichting in. De volgende marshals doen vervolgens hetzelfde om zo trapsgewijs het baanvak snel schoon te krijgen.

4.5

Ongevallen en crashes

Er is sprake van een ongeval wanneer een auto met (hoge) snelheid de baan verlaat en vervolgens tot stilstand komt tegen de bandenrijen en/of vangrail. Wanneer een wagen voldoende door de grindbak wordt afgeremd wordt al niet meer over een ongeval gesproken, evenals
wanneer een auto na een spin tegen de vangrail tot stilstand komt. Zo gauw een auto een
koprol maakt of één of meerdere wagens (hard) met elkaar botsen spreekt men wel van een
ongeval.
Een ongeval moet direct aan Race Control gemeld worden met daarbij een duidelijke beschrijving van de situatie (auto op z’n dak, brand, coureur gewond etc.). Eventuele assistentie van de Medical Car moet aangevraagd worden evenals het inzetten van rescuevoertuigen.
Laat een coureur, die betrokken geweest is bij een ongeval, maar ongedeerd lijkt, nooit zonder begeleiding van de ongevallocatie vertrekken.

(a) Benaderen verongelukte auto
Benaderen van een gecrashte auto
Loop tegen de rijrichting in naar de auto
en blijf zoveel als mogelijk tegen de
rijrichting in kijken.
Blijf zolang mogelijk achter de vangrail
en bandenstapels.
Draag werkhandschoenen om direct aan
het werk te kunnen.
Neem een brandblusser (bij voorkeur
schuim) mee om beginnende brand(jes) te
kunnen blussen.
Neem een (crash)mes mee om eventueel
de gordels door te kunnen snijden.
Rook in verband met brandgevaar nooit!
Onderbreek het elektrisch circuit middels
de hoofdstroomschakelaar.
Steek het circuit alleen over na
toestemming van de postleider!
Gebruik de verongelukte auto als
‘beveiliging’, zorg ervoor dat de auto altijd
tussen u en de aankomende auto’s staat.
Kijk naar en luister voor gevaar; als u
een fluitje hoort kijk dan op en breng u zelf
eventueel in veiligheid.

De trackmarshals moeten bij een ongeval zo snel mogelijk op een veilige manier de wagen
proberen te bereiken. Blijf daarbij zolang mogelijk achter de vangrail en bandenstapels. De
trackmarshals moeten het gevaar in het baanvak proberen te minimaliseren.
Neem altijd een brandblusser mee naar de verongelukte auto. Sleep geen zwaar blustoestel
mee als u op de weg naar het ongeval een brandblusser passeert. Steek het circuit nooit
over zonder toestemming van de postleider. Steek nooit met een brandblusser over!
Bij een ongeval zal Race Control ook een rescuevoertuig ter plaatse sturen ter assistentie.
De rescuemarshals proberen de gevaarlijke situatie (in samenwerking met de trackmarshals)
zo snel als mogelijk te stabiliseren. Indien mogelijk kan de racewagen snel weg gesleept
worden.
De eerste taak na aankomst is om contact te maken met de coureur en deze te assisteren
bij het verlaten van de auto. Help de coureur eventueel met het losmaken van de veiligheidsgordels. Dit werkt via een draai– of drukknopsluiting. Lukt dit niet snijd dan de gordels
door, maar doe dit alleen in geval van nood.
Een eventueel aangebracht veiligheidsnet voor de ruit van het portier is te ontgrendelen met
de gemarkeerde greep of druksluiting. Denk ook aan eventueel aanwezige arm-restraints (zie
hoofdstuk 6) en assisteer bij het losmaken.
Onderbreek bij een ongeval altijd eerst het elektrisch circuit middels de hoofdstroomschakelaar (zie hoofdstuk 6). Blijf altijd verdacht op brandgevaar.

(b) Auto op de kop/zijkant
Een auto die op de kop of zijkant ligt mag nooit direct teruggerold worden wanneer de coureur nog in de auto zit. Het terugrollen kan immers letsel veroorzaken of verergeren. Een
niet gewonde coureur moet voorzichtig geassisteerd worden bij het verlaten van zijn auto.
Maak de veiligheidsgordels niet direct los, maar ondersteun eerst de coureur alvorens de
gordels te ontgrendelen. Wanneer de coureur gewond is moet de komst van professionele
medische hulpverleners afgewacht worden.
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Pas wanneer de coureur de auto heeft verlaten moet de auto zo snel mogelijk weer teruggerold worden.

(c) Medische verzorging
Dokter gewenst
Indien een gewonde coureur aangetroffen
wordt, of bij twijfel geef dan het sein:
‘Dokter gewenst’ (zie figuur 3.8).
Race Control stuurt dan de Medical Car.

Controleer de toestand van de coureur. Benader de coureur altijd van voren en praat tegen
hem. Als hij bij kennis is en zichzelf kan verplaatsen geef hem dan de gelegenheid om bij
zinnen te komen. Trek nooit aan de coureur, maar geef hem de gelegenheid om de auto te
verlaten. Help eventueel en ondersteun hem indien nodig. Er blijft altijd een marshal
(trackmarshal, EHBO’er of rescuemarshal) bij de coureur tot de Medische Dienst het overneemt!
Als de coureur niet bij kennis is, of te kennen geeft pijn te hebben, zichtbaar letsel heeft of
bekneld zit in de auto, laat de coureur dan zitten, de racestoel biedt namelijk de meeste
fixatie aan het slachtoffer. De EHBO’er (wanneer aanwezig) heeft samen met de rescuemarshals de eerste zorg over de rijder. Het beste is om een rijder na een crash, op voorwaarde
dat er geen brand is of uitzonderlijk gevaar dreigt, altijd te laten zitten en te wachten tot
medische assistentie (Medical Car) gearriveerd is. Een gewonde coureur moet altijd geholpen worden door professionals van de Medische Dienst.
Procedure vermoedelijk nek-/wervelletsel
Wanneer na aankomst de verongelukte auto veel schade vertoont kan aangenomen worden
dat het een zogenaamd hoogenergetisch ongeval betreft waarbij nek-/wervelletsel bij het
slachtoffer aannemelijk is. Hanteer in deze situaties altijd de volgende procedure wanneer
de coureur nog in de auto zit. Deze procedure voorkomt bij mogelijk wervelletsel het draaien
van het hoofd ten opzichte van de romp.
Benader het voertuig, indien mogelijk (denk om eigen veiligheid) aan de voorzijde en
spreek de bestuurder aan.
Steek een hand naar voren uit richting de coureur en maak duidelijk dat hij naar de
hand moet blijven kijken en dat u naar de zijkant van het voertuig komt, maar dat de
bestuurder recht vooruit moet blijven kijken.
Loop naar de zijkant van het voertuig (bestuurderszijde wanneer dit veilig is en anders
‘passagierszijde’) en beoordeel of er vermoedelijk wervelletsel is.
Verward reageren
Bedenk dat een op het oog niet gewonde coureur na verloop van tijd nog in elkaar kan zakken of gedesoriënteerd kan zijn en verward reageren. Laat een gecrashte coureur nooit alleen weglopen.
In verhitte situaties, waarbij een coureur (opzettelijk) gehinderd is door een andere deelnemer en hierdoor uitvalt of zelfs verongelukt, kan het voorkomen dat coureurs (later) verhaal
bij elkaar gaan halen. Als meerdere coureurs, al dan niet door elkaars toedoen uitvallen, kan
dit ook voorkomen. Daarom is het van belang dat de trackmarshal (en eventueel de EHBO’er)
de situatie in de gaten blijft houden en met de coureurs blijft praten. Er moet voorkomen
worden dat men elkaar ‘in de haren vliegt’.

(d) Brand(gevaar)
Een brandende auto benaderen
Benader een brandende auto zoveel
mogelijk bovenwinds (met de wind in de
rug), zo heeft u weinig last van de rook.
Probeer echter te voorkomen dat u met de
rug naar de rijrichting komt te staan.
Treed op als een team, blus zo nodig met
meerdere blustoestellen tegelijk.
Let op uitlopende brandstof en
vloeistoffen.
Onderbreek onmiddellijk het elektrisch
circuit middels de hoofdstroomschakelaar.
Blijf op een veilige afstand van de brandende auto.
Kom niet te dicht met de poederstraal bij
vloeistoffen om verspreiding van brandende vloeistoffen te voorkomen.

Bij een (ernstig) ongeval is de kans op brand groot. Uitlopende vloeistoffen kunnen ontstoken worden door hete (onder)delen of vonken. Het verdient dan ook aanbeveling om met
een brandblusser de auto te benaderen. Na een zware crash, waarbij de auto ernstig beschadigd is en u de kans op brand groot acht, moet het elektrisch circuit van de auto onderbroken worden door de hoofdstroomschakelaar in te drukken (zie hoofdstuk 6 voor de positie
en werking ervan). Hiermee wordt automatisch de motor afgezet alsmede het gehele elektrisch circuit en wordt voorkomen dat er nog brandstof naar de hete motor wordt gepompt.
Raceauto´s zijn veelal voorzien van een vlotter in de brandstofpomp. Mocht een auto een
koprol maken en op zijn dak blijven liggen dan zal deze vlotter onmiddellijk de brandstoftoevoer blokkeren. Het gevaar voor ontbranding of explosies wordt hierdoor verminderd.
Als de auto reeds brandt of gaat branden probeer deze brand dan zo snel mogelijk te blussen. Basis van de brandbestrijding is het vrijhouden van de cockpit (dus waar de coureur
zich bevindt) van vlammen, zodat de coureur kan ontsnappen. Heeft de brand de cabine/
cockpit van de auto bereikt, activeer dan onmiddellijk de interne brandblusser (zie hoofdstuk 6 voor de positie en werking ervan). Gebruik dit systeem alleen bij grote branden, of als
de coureur in gevaar verkeert doordat hij ingesloten is door de vlammen. Probeer bij kleinere
branden (wielkuipen en dergelijke) te blussen met de voor handen zijnde blusapparaten.
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Als het automatische blussysteem gebruikt wordt, probeer dan de deuren van de auto gesloten te houden, op voorwaarde dat de coureur de auto verlaten heeft. Na het doven van de
vlammen moeten de deuren enige tijd gesloten blijven om herontsteking van de brand te
voorkomen.
Bij branden wordt onmiddellijk assistentie geboden door de rescuemarshals die over een
grotere bluscapaciteit beschikken.
Wees altijd verdacht op brandgevaar bij een gecrashte auto; denk aan uitlopende brandstof.
Blijf daarom altijd met een brandblusser in de buurt. Zo gauw een auto brandstof of andere
vloeistoffen lekt, moet ook het elektrisch circuit dus met de hoofdstroomschakelaar onderbroken worden!
Als een rijder met een reeds brandende auto rijdt (bijvoorbeeld doordat uitlopende brandstof
op hete delen terechtkomt), probeer hem dan de auto niet op het asfalt maar in de berm te
laten parkeren. Vang altijd zo snel mogelijk met blussen aan.
Blijf bij blus– en reddingswerkzaamheden echter wel altijd op uw eigen veiligheid en die
van uw collega’s letten! Kijk zoveel mogelijk tegen de rijrichting in en wees verdacht op
(her)ontsteking van brand.
Als de brand eenmaal geblust is blijf dan altijd nog verdacht op herontsteking en blijf daarom met een brandblusser in de buurt.
Ook bij de berging van een auto die gebrand heeft moet er met een brandblusser gecontroleerd worden.

(e) Meerdere auto’s
Wat te doen als er meerdere auto’s betrokken zijn bij een ongeval? Probeer dan uw aandacht
altijd, evenredig naar ernst, over de situatie te verdelen. Laat zo snel mogelijk assistentie
alarmeren mocht dat nodig zijn.
Het gevaar moet zo snel mogelijk bestreden worden. Hulpverlening aan een coureur die
blootgesteld wordt aan gevaar, bijvoorbeeld brand, krijgt altijd voorrang. De coureur die het
minst actief is, is er vaak het ergste aan toe.

(f) Vlaggen en coördinatie
Tijdens een ongeval zijn de flagmarshals verantwoordelijk voor de correcte vlagsignalen, zij
dienen zich niet met de werkelijke afhandeling van het ongeval te bemoeien.
De postleider coördineert de hulpverlening en informeert Race Control. Hij coördineert de
gehele afhandeling van het ongeval, van het melden tot aan het bergen van de gecrashte
auto(’s) en het opruimen van de baan. Indien noodzakelijk wordt hij hierin bijgestaan door
de hoofdbaancommissaris.

4.6

Brandbestrijding
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Alle baanofficials moeten een beginnende (auto)brand kunnen bestrijden. Voor een effectieve brandbestrijding is het van belang dat u allereerst bekend bent met de grondbeginselen
en de technieken van brandbestrijding.

ONTBRANDINGSTEMPERATUUR

De drie factoren verantwoordelijk voor het kunnen ontstaan van een brand zijn de aanwezigheid van brandbare stof, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur. Deze factoren samen
vormen de zogenaamde branddriehoek. Als één van de zijden van de driehoek wordt weggenomen zakt deze in elkaar. Hetzelfde gebeurt met een brand. Als één van de verbrandingsfactoren wordt weggenomen dooft de brand. Het wegnemen van de brandbare stof is bijvoorbeeld het stopzetten van de brandstofpomp door middel van de hoofdstroomschakelaar.
Zuurstof is weg te nemen door blussen met poeder, schuim, zand of CO2 (koolzuursneeuw).
De ontbrandingstemperatuur wordt weggenomen door te blussen met bijvoorbeeld (light)
water.
Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de bedieningswijze van de verschillende brandblussers op de post. Geef ook altijd aan Race Control of de hoofdbaancommissaris door wanneer
een blusser niet meer verzegeld is of gebruikt is. Leg een knoop in de slang, zodat voor iedereen duidelijk is dat de blusser niet meer gebruikt kan worden.
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Brandblussers
Controleer of de blusser verzegeld is en
of de pin stevig bevestigd is.
Als de blusser voorzien is van een
drukmeter controleer dan of de naald in het
groene deel van de meter staat.
Controleer of de slang en het
spuitpistool/bluskoker niet geblokkeerd zijn
en intact zijn.
Het poeder in een poederblusser kan
inklinken. Keer de poederblusser
regelmatig om en luister of het poeder los
zit. Schudt de blusser eventueel heen en
weer om het poeder los te krijgen.
Vertrouw niet op brandblussers die licht
aanvoelen.
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(a) Extra brandblussers
Bij autosportevenementen worden op verschillende, in de circuithomologatie vastgelegde,
plaatsen extra brandblussers geplaatst achter de vangrail. Deze plaatsen zijn voor officials
én rijders gemarkeerd met een fluorescerend oranje bordje of witte sticker met een rode E.
Zorg ervoor dat u weet waar deze extra blussers in de buurt van uw baanpost staan opgesteld. Zo is een snellere aanvang van de brandbestrijding verzekerd. Deze brandblusser
moet altijd bij het bordje blijven staan en mag niet meegenomen worden naar de post, aangezien dit een herkenningspunt voor coureurs is waar een brandblusser staat.
Met behulp van de op de post aanwezige brandblussers (koolzuursneeuw, schuim of poeder)
is het goed mogelijk om een beginnende (auto)brand te blussen. Ook kan gebruik gemaakt
worden van het interne brandblussysteem (zie hiervoor hoofdstuk 6).

(b) Ontzetten van de coureur
De prioriteit ligt bij het redden van levens en dan pas het beschermen van goederen. Het
grootste gevaar voor de coureur zijn brandwonden en het inhaleren van hete dampen. Brand
verbruikt ook zuurstof! Het zuurstoftekort kan hersenletsel of zelfs de dood veroorzaken
voordat het slachtoffer verbrand is.
Alle aandacht bij de brandbestrijding dient eerst naar de cockpit/cabine van de auto te
gaan. De coureur moet de wagen zo snel mogelijk kunnen verlaten. De rescuemarshals, die
over brandwerende kleding beschikken, kunnen de coureur hierbij assisteren. Als de coureur
door de vlammen ingesloten is of bedreigd wordt, activeer dan onmiddellijk het interne
brandblussysteem.
Indien de coureur de auto heeft verlaten, blijf dan een veilige afstand ten opzichte van de
brand houden voor uw eigen veiligheid.
Het doel is om bij een brandende auto te komen en de brand te bestrijden binnen 30 seconden.

(c) Effectief blussen
Het meest effectieve blusmiddel voor autobranden is poeder of schuim, waarbij de voorkeur
uit gaat naar schuim in verband met beperkte nevenschade. Eventueel kan ook de CO2blusser gebruikt worden, maar CO2 is erg vluchtig en daarom moeilijk toepasbaar bij
(grotere) autobranden.
Gebruik de blusstoffen effectief door werkelijk in de brandhaard te richten. Blijf altijd verdacht op herontsteking van de brand, door het gebruik van poeder of koolzuursneeuw is
deze kans namelijk altijd aanwezig! Loop na de blussing dus niet direct weg!
Bij gebruik van een poederblusser moet de brand met korte stoten poeder in de bron bestreden worden.
In principe is er altijd een brandweerwagen aanwezig. Verder beschikken de rescuewagens
over extra blusapparaten. Assistentie wordt zo snel mogelijk geboden.

(d) Wat brandt er aan een auto?
Brand onder de motorkap
Open nooit in één keer de motorkap.
Draag (brandwerende) handschoenen en
licht de motorkap een klein beetje op en de
andere marshal geeft een paar korte stoten
poeder of schuim onder de motorkap.
Kijk uit voor handen en gezicht!
Controleer voorzichtig of de brand gedoofd is, open de motorkap hierbij nooit in
één keer!

Brandstof
Benzine is niet de enige brandstof die gebruikt wordt in de autosport. Naast Champ Cars
bestaan er ook andere raceklassen met (oudere) auto’s die gebruik maken van methanol.
Methanol heeft als voordeel dat het pas bij een hogere temperatuur ontbrandt. Een nadeel
is echter dat methanol met een kleurloze heldere vlam brandt, de vlam is dus niet te zien
(maar wel te voelen!). Net als benzine wordt methanol geblust met poeder. Een methanolbrand kan in tegenstelling tot een benzinebrand niet geblust worden met schuim, maar juist
met water.
Remmen
Door oververhitting van de remschijven kan de remvloeistof ontstoken worden, waardoor er
brand aan de remmen ontstaat. Deze brand is te blussen met behulp van poeder of schuim.
Wees echter verdacht op herontsteking, door onvoldoende koeling van de remschijven is de
kans hierop groot.
Turbosystemen
Brand in turbo’s wordt veroorzaakt door oververhitting. Snelle koeling van het turbosysteem
is een mogelijke blusmethode, maar een poederblusser is effectiever. Wees ook hier verdacht op herontsteking.
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Uitlaat
Wees verdacht op bermbranden op hete droge zomerdagen, veroorzaakt door hete uitlaatdelen van een auto die de baan verlaat.
Metalen
Magnesium en andere lichte metalen worden gebruikt om het gewicht in een racewagen te
verminderen. Metaalbranden geven intense witte vlammen en produceren witte rookdeeltjes.
Gebruik nooit water of schuim, ook poeder wordt afgeraden aangezien deze blusmiddelen
door de enorme hitte ontleden en zorgen voor explosieve mengsels. De beste blusmethode is
het bedekken van de brand met zand of blussen met speciaal bluspoeder (categorie D).
Bodywork (kunststof)
Glasvezel versterkt polyester kan vlam vatten en gevaarlijke dampen veroorzaken. Wees hierop verdacht en adem deze rook nooit in. Poeder is een effectief blusmiddel.
Banden
Het is onwaarschijnlijk dat de banden van een auto vlam zullen vatten tenzij een auto gedurende een langere periode brandt. Brandende autobanden geven een dikke zwarte rook
waarbij veel roetdeeltjes vrijkomen. Grote hoeveelheden water is het meest effectieve blusmiddel. Controle op herontsteking is belangrijk.

(e) Personen in brand
Als de rijder zelf in brand staat, leg hem dan direct op de grond en rol hem door het gras of
zand. Of wikkel de in brand staande rijder in jassen (of dekens) en rol hem vervolgens over
de grond en wrijf (niet slaan!) de vlammen uit. Begin bij het hoofd en wrijf de vlammen
richting de voeten uit. Probeer de vlammen zo veel als mogelijk bij het hoofd en de hals weg
te houden om letsel aan de ademhalingswegen en longen te voorkomen.
Vaak is er geen water aanwezig voor het blussen, poederblussers worden in dit geval afgeraden. Het is eventueel mogelijk om gebruik te maken van de koolzuursneeuwblusser, maar
richt bij gebruik hiervan niet op het hoofd van de coureur!

4.7

Safety Car en vlagsignalen

“Code Safety Car”
Op alle baanposten worden direct een
gezwaaide gele vlag en het SC-bord
getoond.
Voor interventieauto’s die tijdens een
Safety Car procedure op de baan rijden
wordt een witte vlag getoond.

“Einde Code Safety Car”
Op het moment dat de post de koplopers
(of de groene vlag op de voorgaande post)
in zicht heeft wordt de gele vlag en het
bord ingetrokken en gedurende één
volledige ronde een gezwaaide groene vlag
getoond. Dit geldt voor alle vlagposten na
start/finish.
Na een Safety Car procedure mag er pas
gestart (ingehaald) worden na de groene
vlag op de start-/finishlijn. Daarom is het
van belang dat met name de laatste
posten voor de start-/finishlijn, bij de
melding “einde Code Safety Car”, gewoon
door blijven vlaggen en het SC-bord blijven
tonen! Dit om te voorkomen dat er te vroeg
herstart wordt.
Pas na de start-/finishlijn mag een
bewogen groene vlag getoond worden.
Dit geldt ook voor alle andere posten; het
SC-bord en de gele vlag moeten
gehandhaafd blijven (ook na de melding
“einde Code Safety Car”) totdat de
koplopers in zicht zijn (houd de groene vlag
op de voorgaande post in de gaten), dan
kan de groene vlag getoond worden.

Neutralisatie

Indien een auto op een gevaarlijke positie komt stil te vallen, mogelijk na een ongeval, of
wanneer de inzet van een ambulance of de brandweer nodig is of wanneer baanofficials hun
werk niet veilig kunnen uitvoeren kan een race of training geneutraliseerd worden. In de
volgende paragrafen worden de diverse mogelijkheden besproken.

4.7.1 Safety Car procedure
De Safety Car zal worden ingezet om een race te neutraliseren op beslissing van de wedstrijdleiding. Er zal uitsluitend gebruik van worden gemaakt wanneer deelnemers of officials
in gevaar verkeren, maar de omstandigheden het stoppen van de race niet noodzakelijk maken. Voorbeelden van situaties die een Safety Car procedure tot gevolg kunnen hebben zijn:
een stilgevallen of verongelukte auto op een gevaarlijke positie, de inzet van een ambulance/interventieauto, meerdere of gevaarlijke bergingswerkzaamheden, hevige regenval etc.
De Safety Car is herkenbaar aan gele zwaailampen op het dak, een groene lamp en aan een
duidelijk opschrift ‘SAFETY CAR’ aan de achterzijde en beide zijkanten.

(a) De procedure
Zodra opdracht is gegeven om de Safety Car in te zetten, dient op alle baanposten (inclusief
start-/finishlijn) de bewogen gele vlag getoond te worden samen met het SC-bord tot het
moment dat de Safety Car wordt teruggetrokken.
Gedurende de race zal de Safety Car vanuit de pitstraat starten met ontstoken gele zwaailampen en de baan oprijden, ongeacht de plaats waar de raceleider zich bevindt. In veel
gevallen beslist Race Control het moment waarop de Safety Car oprijdt en zal de Safety Car
daarbij proberen de raceleider op te pikken.
Alle deelnemende auto’s zullen zich achter de Safety Car in lijn formeren. Tijdens een Safety Car procedure is inhalen niet toegestaan, tenzij vanuit de Safety Car met behulp van een
groene lamp hiertoe opdracht wordt gegeven om zodoende de raceleider op te pikken.
De Safety Car zal tenminste in actie blijven, totdat de leidende auto zich achter de Safety
Car bevindt.

Zie ook figuur 3.5 en 3.6.
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Zolang de Safety Car op de baan rijdt, mogen deelnemers naar de pitstraat gaan; zij mogen
daarna alleen de baan weer oprijden als het groene licht bij de uitgang van de pitstraat aan
is. Het uitrijden uit de pitstraat is niet toegestaan wanneer de Safety Car en de formatie
wagens daarachter de pitstraatuitgang naderen of passeren. Een zich weer op de baan begevende wagen zal met gereduceerde snelheid zijn weg vervolgen tot hij het einde van de rij
wagens achter de Safety Car heeft bereikt.
Zolang de gele zwaailichten van de Safety Car zijn ingeschakeld, zijn alle deelnemers verplicht de Safety Car te volgen, ook wanneer deze een andere route dan de gebruikelijke
rijdt, bijvoorbeeld door de pitstraat of via één van de doorsteken.
Zodra de wedstrijdleiding de Safety Car binnenroept, moet deze de zwaailampen doven en
aan het einde van deze ronde de pitstraat binnenrijden.
Als de Safety Car is teruggetrokken, zal bij de start-/finishlijn met een groene vlag worden
gezwaaid en het groene licht worden getoond. Inhalen blijft verboden tot het ogenblik dat
de deelnemende wagens op de start-/finishlijn de groene vlag zijn gepasseerd. Vanaf start/
finish tonen alle baanposten een gezwaaide groene vlag. De groene vlaggen worden na één
ronde ingetrokken.

(b) Finishen tijdens Safety Car procedure
Wanneer tijdens een Safety Car procedure de af te leggen raceafstand bereikt is, zal de Safety Car aan het einde van de laatste ronde met gedoofde zwaailichten de pitstraat inrijden.
De racewagens blijven doorrijden, zonder onderling in te halen, en krijgen op de finishlijn
de zwart/wit geblokte vlag getoond. De baanposten tonen in deze situatie géén groene vlag.

4.7.2 Code Geel
Een tweede mogelijkheid om te neutraliseren is de Code Geel (of full course yellow). Code
Geel kan ook toegepast worden tijdens (tijd)trainingen. Ook voor deze procedure geldt dat
deze alleen wordt toegepast op het moment dat deelnemers of officials in gevaar verkeren,
maar de omstandigheden het stoppen van de race of training niet noodzakelijk maken.
De procedure houdt in dat na het sein “Code Geel” op alle baanposten een gezwaaide gele
vlag wordt getoond. Na beëindiging van de procedure wordt na de melding “einde Code
Geel” op alle posten gedurende één ronde een gezwaaide groene vlag getoond.
Deze procedure zal in principe alleen toegepast worden tijdens (tijd)trainingen. Tijdens een
race zal in de regel gebruik gemaakt worden van een Safety Car procedure.

4.7.3 Code 60, paarse vlag

60
Code 60 en vlagsignalen
Tijdens een Code 60 dient naast de
paarse vlag daar waar nodig ook een gele
vlag getoond te worden.
Wanneer een gele vlag getoond wordt
tijdens een Code 60, dient op de
navolgende baanpost géén groen getoond
te worden.

Tijdens zogenaamde Basic Autoraces van de Stichting DNRT (o.a. Zomeravondcompetitie) en
Stichting ACNN (o.a. BMW E36 Cup) worden de races (en trainingen) niet geneutraliseerd
met behulp van een Safety Car, maar middels Code 60. Tijdens deze procedure mogen de
deelnemers niet harder rijden dan 60 kilometer per uur, verder gelden alle regels van de
Safety Car procedure, er wordt alleen geen gebruik gemaakt van een Safety Car. Inhalen is
dus verboden, tenzij het een andere deelnemer betreft die, mogelijk ten gevolge van mechanische of andere problemen, duidelijk langzamer dan 60 kilometer per uur rijdt.
Op teken van de wedstrijdleiding wordt op de start-/finishlijn en op alle baanposten de paarse vlag aanvankelijk gezwaaid getoond totdat alle deelnemers duidelijk de snelheid hebben
geminderd tot 60 kilometer per uur, vanaf dat moment wordt de paarse vlag onbewogen
getoond. Gele en witte vlaggen blijven getoond worden daar waar nodig! Op het moment dat
Code 60 ingetrokken wordt, wordt op alle baanposten en op de start-/finishlijn een bewogen
groene vlag getoond. Zodra de groene vlag getoond wordt, is de race hervat, dat wil zeggen
dat er terstond op racesnelheid kan worden gereden en inhalen weer is toegestaan. Het is
daarbij voldoende dat de deelnemers de groene vlag in zicht hebben.
Op overtredingen van de voorschriften van de Code 60 procedure, volgt automatisch een
tijdstraf. De wedstrijdleider kan daarnaast andere straffen opleggen. Het is de taak van de
baanposten om toe te zien op de naleving van Code 60 procedure, overtredingen dienen dan
ook direct aan Race Control gemeld te worden.
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Code Rood

Als Code Rood gegeven wordt tijdens een training moeten alle auto’s naar de pitstraat.
Als tijdens een race Code Rood wordt gegeven moeten alle auto’s doorrijden richting start-/
finishlijn (of een nader afgesproken plaats) en wachten op instructies van officials.
Zie verder paragraaf 7.3 voor meer informatie over het eventueel herstarten van de race.

4.9

Overtredingen

Alle officials zijn verantwoordelijk voor het toezien op naleving van de reglementen. Het
toezicht is erop gericht om de trainingen en races sportief en veilig te laten verlopen. Alle
overtredingen en verwijtbaar of onsportief gedrag van coureurs dienen aan de postleiding te
worden doorgegeven. De postleider zal op zijn beurt Race Control informeren zodat de wedstrijdleiding eventueel stappen kan ondernemen.

(a) Baanposten
Pen en papier
In de hectiek van een training of race is
het soms moeilijk om alle startnummers
betrokken bij een incident of overtreding te
onthouden. Noteer daarom snel de
nummers op een stuk papier of gebruik een
dictafoon.
Probeer uiterlijke kenmerken (zoals kleur
en reclameopdruk) van een auto goed te
onthouden, zodat een ronde later eventueel
het nummer opgenomen kan worden.

Eigen rapportage
Het direct melden van spinnen en kleine
‘uitstapjes’ is niet noodzakelijk. Het is
echter wel verstandig de feiten te
registreren, bijvoorbeeld op een dagstaat.
Het kan namelijk later van belang zijn.
Wanneer eenzelfde coureur vaker spint of
naast de baan terecht komt, dan kan dit
vervolgens gemeld en gerapporteerd
worden!

Voor alle overtredingen geldt dat deze direct door de postleider aan Race Control doorgegeven moeten worden met melding van startnummers. Vervolgens moet de overtreding duidelijk gerapporteerd worden middels het daarvoor bestemde formulier (zie Bijlage A2 en A5).
Het baanrapport wordt na elke training of race door de hoofdbaancommissaris opgehaald.
Afhankelijk van de overtreding zal de wedstrijdleider zelf actie ondernemen en een straf
opleggen of zullen de sportcommissarissen ingeschakeld worden om passende maatregelen
te nemen.
Hier volgen een aantal voorbeelden van overtredingen:
Inhalen onder de gele en rode vlag;
Het negeren van andere vlagsignalen, zoals de blauwe vlag. Een rijder die de blauwe
vlag negeert en dus geen ruimte geeft aan snellere rijders om te passeren hindert andere
rijders overbodig;
Inhalen, stoppen en/of het maken van proefstarts tijdens de opwarm-/formatieronde
(achter de Safety Car) voorafgaand aan de start;
Inhalen tijdens een Safety Car en Code 60 procedure;
Hervatten van training/race zonder uitdrukkelijke toestemming van officials;
Gevaarlijk rijgedrag. Met name onzorgvuldig rijgedrag met een eventuele botsing tot
gevolg en het met opzet tegen een andere rijder botsen;
Doorrijden met een lek uitlaatsysteem of vloeistoflekkage;
Inhalen tijdens uitloopronde en het afzetten van de helm of losmaken van de veiligheidsgordels.
Als baanofficial is het zaak om altijd goed op te blijven letten. Van verschillende situaties
kan de wedstrijdleiding (achteraf) vragen om een rapport op te maken met de bevindingen
van de betrokken post. Rijders/teams kunnen protesteren tegen de beslissing van de wedstrijdleiding. In een protest kunnen de bevindingen van baanofficials een belangrijke rol
spelen. Wees dus zeker van uw zaak en zorgvuldig in de verklaringen.
Het is lang niet altijd mogelijk om te zien wat er allemaal gebeurt. Wie heeft nou precies
wie het eerste geraakt? Probeer goed op te letten en onthoud de nummers van betrokken
auto’s.

(b) Startofficials en pitmarshals
De startofficials dienen erop toe te zien dat er geen valse starts gemaakt worden, zie hiervoor verder hoofdstuk 7. De pitsmarshals zien toe op de naleving van de regels in de pitstraat en begeleiden alle ‘bewegingen’ binnen de pitstraat. Zie hiervoor verder hoofdstuk 8.

4.10 Radioprocedures
Het radioverkeer via het portofoonnet dient gedisciplineerd te verlopen. Tijdens de grotere
evenementen kan het aantal gebruikers en dus zenders op een portofoonkanaal snel op lopen. Om het portofoonverkeer gestructureerd te kunnen laten verlopen is noodzakelijk om
gebruik te maken van het systeem van “over” en “uit”, waarbij dit laatste alleen door Race
Control kan worden uitgesproken.
Alle situaties die zich voordoen en gevaar (kunnen) opleveren voor de betrokken deelnemer
of de andere deelnemers of een verder verloop van de training of race dienen gemeld te
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Wel/niet melden
Wel melden:
contact met de vangrail of bandenstapel
contact tussen twee auto’s
overtredingen
inhalen onder geel/SC/rood
ongeval/crash, koprol(len)
brand
vloeistoflekkages
losse onderdelen (uitlaat, motorkap)
niet complete rijdersuitrusting
(bijvoorbeeld geen handschoenen of helm)
stilgevallen auto’s
auto vast in de grindbak

30

worden aan Race Control. Bedenk echter wanneer u gaat zenden en wat u gaat melden.
Op het moment dat assistentie nodig is van een verreiker of rescuevoertuig om een auto te
verwijderen moet dit gemeld worden.
Probeer zo snel mogelijk te achterhalen of een gestrande auto na afloop (na bijvoorbeeld te
zijn losgetrokken uit de grindbak) op eigen kracht kan vertrekken of gesleept moet worden.
Als een auto getakeld moet worden, meld dit zo snel mogelijk aan Race Control.
In geval van een ongeval zal Race Control een ongevalsprocedure geven en verwacht radiostilte totdat de procedure is opgeheven. Ook is het mogelijk dat Race Control radiostilte
uitroept bij het opstarten van een Safety Car procedure of voorafgaand aan de start.

(a) Melden van gele vlagsignaal
Niet melden:
aanlopende wielen
spinnen
kleine ‘uitstapjes’

Zie ook bijlage B3 voor meer informatie.

Tijdens een gele vlag situatie dient een coureur snelheid te minderen in het baanvak waarvoor de gele vlag getoond wordt. Het is een coureur dus niet toegestaan om tijdens een (tijd)
training in een ronde waarin een gele vlag ‘uithangt’ een beste tijd te laten noteren. Om dit
te voorkomen wordt bij de tijdwaarneming rekening gehouden met de gele vlag. Hiertoe
dient tijdens tijdtrainingen direct aan Race Control gemeld te worden wanneer een gele vlag
getoond wordt en wanneer deze ingetrokken wordt.
Alleen de direct betrokken post, waarvoor de gele vlag getoond wordt, meldt dit aan Race
Control. De posten die eventueel voorvlaggen dienen dit niet te melden om drukte op het
portofoonkanaal te voorkomen!
In de melding geeft de postleider ook direct de situatie waarvoor gevlagd wordt. Bijvoorbeeld: “geel uit op post 20 voor wagen nummer 13 in de grindbak” op het moment dat de
gele vlag uitgestoken wordt. Nadat de situatie weer is opgelost en gestopt wordt met vlaggen
wordt gemeld: “geel in op post 20”. De voorgaande post hoeft dus niet te melden dat zij
ook de gele vlag tonen om voor te vlaggen.
Overige vlagsignalen, zoals de groene vlag na een gele vlag moeten niet gemeld worden.
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5
Rescueteams
Voor rescuemarshals zijn aparte instructies opgesteld, bijvoorbeeld in het handboek: Rescue &
Autosport. Dit hoofdstuk is slechts informatief voor alle overige baanofficials.

5.1

Structuur

Tijdens autosportevenementen zijn één of meerdere rescueteams actief. Elk team beschikt
over een rescuevoertuig welke wordt bemand door een tweetal rescuemarshals, waarvan één
actief is als chauffeur/assistent en één als bijrijder/redder. Binnen de (inzet)procedures voor
de rescuemarshals kent elke functie zijn eigen primaire verantwoordelijkheden, maar werken
beiden wel intensief samen als één team.
De chauffeur/assistent heeft als primaire taak om het rescueteam zo snel als mogelijk en via
een veilige weg op de plaats van bestemming te krijgen. De bijrijder/redder pleegt de eerste
inzet en wordt daarbij, indien nodig, geassisteerd door de chauffeur/assistent. Gezamenlijk
is het team verantwoordelijk voor (de inzetbaarheid van) de auto en de inventaris.
In nauwe samenwerking met de aanwezige trackmarshals pleegt een rescueteam een interventie. Het team moet echter ook zelfstandig kunnen optreden.
In geval van ernstige incidenten ((hoog energetisch) letsel en/of beknelling) zal het team in
samenwerking met de Medische Dienst en eventueel de Brandweer een verantwoorde inzet
moeten plegen.
In paragraaf 5.3 wordt de inzet van een rescueteam in verschillende situaties beschreven.

5.1.1 Uitgangsstelling (post)
De rescuevoertuigen worden evenredig over het circuit verdeeld, zodat binnen 90 seconden
na het ontstaan van een gevaarlijke situatie een rescueteam ter plaatse kan zijn. De oorspronkelijke uitgangsstelling van het rescuevoertuig bepaalt de roepnaam voor de communicatie.
De uitgangsstelling van het rescuevoertuig bepaalt tevens het primaire inzetgebied voor het
team. Mocht een rescuevoertuig echter ingezet zijn, dan zullen de overige niet-ingezette
rescuevoertuigen het gebied van het ingezette rescuevoertuig waarnemen.
Een rescueteam behoort niet tot een bepaalde baanpostbezetting, maar opereert in principe
zelfstandig en daar waar mogelijk in nauwe samenwerking met de betrokken baanofficials.
De postleider blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen baanvak.
De rescuemarshals blijven op de uitgangsstelling altijd in het voertuig en in volledig gesloten tenue. Dit alles om direct te kunnen uitrukken en de inzetbaarheid te kunnen garanderen.

5.1.2 Stand-by
Indien er zich op het circuit een situatie voordoet waarbij een mogelijke inzet van een rescueteam reëel wordt geacht zal Race Control het dichtstbijzijnde beschikbare rescueteam
verzoeken stand-by te gaan staan. In de stand-by status wordt de motor gestart
(zwaailampen blijven gedoofd), deuren gesloten en wacht het team op nadere
(uitruk)instructies, terwijl reeds uitgekeken wordt naar mogelijkheden om op te rijden.
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Slepen
Parkeer het rescuevoertuig altijd in het
verlengde van (en nooit haaks op) de te
slepen auto.
Laat eerst de sleepkabel op spanning
komen, terwijl de bijrijder/redder deze
omhoog houdt tot de kabel volledig op
spanning is.
Denk om de korte draaicirkel van een
raceauto; te kort draaien kan leiden tot het
afbreken van het sleepoog.
Geef vanuit het rescuevoertuig tijdig
richting aan zodat de chauffeur van de
gesleepte auto hier op kan anticiperen.
Probeer tijdens het slepen (vooral bij
formulewagens en laag geplaatste
toerwagens) rekening te houden met
oneffenheden in de service road en berm;
rijdt hier niet te hard door.
Probeer waar mogelijk het rescuevoertuig
zoveel als mogelijk op verharde ondergrond
te laten wanneer er gesleept moet worden.
Gebruik wanneer noodzakelijk meerdere
aan elkaar gekoppelde sleepkabels.
Probeer de afstand tussen het gestrande
voertuig en het rescuevoertuig in te
schatten en neem indien nodig direct
meerdere kabels mee.
Sluit bij sleepacties altijd direct de
achterklep van het rescuevoertuig nadat de
benodigde materialen zijn uitgenomen.
Ga nooit tussen het te slepen voertuig én
het rescuevoertuig staan wanneer er
gesleept wordt.

Zie voor verdere tips en aanwijzingen met
betrekking tot slepen en takelen paragraaf
4.3 en Bijlage B2.
Formulewagens
Sleep formulewagens in principe altijd
aan de rolkooi.
Wanneer de voorwielen zijn afgebroken of
er problemen zijn met de ophanging van de
voorwielen, of verwacht wordt dat de
wagen zich aan de voorzijde in de grindbak
zal ingraven, bevestig dan de sleepkabel
aan de achterzijde (zie figuur 5.2).
Wanneer de achterwielophanging defect
is en/of achterwielen zijn afgebroken,
bevestig dan een sleepkabel om de
voorwielophanging (niet aan de
stuurstangen!, zie figuur 5.1).
Ga nooit haaks met het rescuevoertuig
op de te slepen formulewagen staan om
omslaan van de auto te voorkomen.
Zet eventueel de formulewagen met
mankracht met de neus in de sleeprichting.
Takelen
Bevestig een sleepkabel aan de te
takelen auto en begeleid hiermee de
getakelde auto door de lucht.

Zie voor verdere tips en aanwijzingen met
betrekking tot slepen en takelen paragraaf
4.3 en Bijlage B2.

5.2
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Inzetten

De rescuevoertuigen en haar bemanning vervullen een belangrijke rol in het efficiënt en
vakkundig afhandelen van gevaarlijke situaties en eventuele ongevallen.
De eerste inzet bij gevaarlijke situaties valt onder de verantwoordelijkheid van de baanofficials (track- en flagmarshals), zowel bij pechgevallen, gevaarlijke situaties en ongevallen. De
inzet van de rescuevoertuigen is er op gebaseerd om:
1.
binnen 90 seconden na het ontstaan van een gevaarlijke situatie ter plaatse te zijn;
2.
gevaarlijke situaties zo snel als mogelijk te stabiliseren en verder gevaar te voorkomen, mocht een coureur letsel hebben;
3.
gevaarlijke situaties zo snel als mogelijk op te lossen door assistentie te verlenen aan
de coureur en het gestrande of verongelukte voertuig (direct) weg te slepen naar een
veiligere positie, indien de coureur niet gewond is;
4.
een brand te bestrijden en uiteindelijk te doven;
5.
bijstand te verlenen aan baanposten in algemene zin.
In algemene zin kan gesteld worden dat de conditie van de betrokken coureur de inzet van
het rescueteam bepaalt.

5.3 Inzetprocedures en interventies
Voor de meest voorkomende situaties worden in deze paragraaf richtlijnen beschreven en
handreikingen gegeven voor de inzet van het rescueteam (eventueel in samenwerking met
de trackmarshals en andere disciplines).

5.3.1 Pechgevallen
Op het moment dat een auto stil valt op of vlak naast de baan zal hiervan melding worden
gemaakt door de postleider van het betreffende baanvak aan Race Control. De postleider zal
zo snel als mogelijk nader bericht geven omtrent de benodigde inzet, bijvoorbeeld sleep of
takelen. Afhankelijk van de situatie (positie van het gestrande voertuig, ernst van de situatie
en prioriteiten) zal Race Control een keuze maken voor de inzet, bijvoorbeeld een rescuevoertuig of verreiker ter plaatse sturen om het voertuig naar een veiligere positie te slepen.
Terwijl het rescueteam aanrijdende is schatten zij de situatie in en kiezen een veilige locatie
voor het rescuevoertuig, zodanig dat het voertuig géén extra obstakel vormt. Bij aankomst
stelt de bijrijder/redder zich eerst op de hoogte van de situatie en zoekt contact met de coureur. Wanneer de coureur geen problemen heeft, onderzoekt de bijrijder/redder of slepen
mogelijk is en koppelt direct de sleepkabel aan en laat de coureur plaats nemen achter het
stuur. Indien de coureur niet meer aanwezig is of hiertoe niet in staat is, zal de bijrijder/redder zelf plaats nemen achter het stuur. In principe verlaat de chauffeur/assistent het
rescuevoertuig niet, zodat het slepen zo snel als mogelijk kan aanvangen. Alleen wanneer de
bijrijder/redder assistentie nodig heeft, bijvoorbeeld bij het aankoppelen van meerdere kabels of het verplaatsen (duwen) van de auto zal de chauffeur/assistent uitstappen.
Mocht slepen niet mogelijk zijn, door bijvoorbeeld de conditie van het voertuig, dan neemt
de bijrijder/redder direct contact op met Race Control. In dringende gevallen (bijvoorbeeld
zeer gevaarlijke positie van het gestrande voertuig) dient het voertuig op verzoek van Race
Control toch zoveel als mogelijk veilig gesteld te worden om de gevaarlijke situatie te verminderen.
De chauffeur/assistent start voorzichtig met slepen zodat de sleepkabel langzaam op spanning komt terwijl de bijrijder/redder deze hoog houdt. Hierna begint de chauffeur/assistent
te slepen op het moment dat de bijrijder/redder weer in het rescuevoertuig plaats heeft genomen of achter het stuurwiel van de racewagen een teken heeft gegeven aan de chauffeur/assistent.
Afhankelijk van de opdracht vanaf Race Control zal het gestrande voertuig op een veilige
positie worden gestald of direct naar TC/parc fermé worden gesleept. Nadat het voertuig is
afgeleverd vervolgt het rescueteam haar weg richting post, in principe altijd volgens de voorgeschreven route (zie hoofdstuk 4).
Wanneer een auto stil is gevallen en gevaarlijk staat, dan zal een rescuevoertuig ingezet
worden voor het slepen. Mocht de auto in een grindbak staan en er geen verreiker voorhanden zijn, dan zal ook deze door het rescuevoertuig gesleept moeten worden. Indien takelen
of slepen met een verreiker noodzakelijk mocht zijn gedurende een training of race kan één
van de rescuemarshals assistentie bieden bij het vastkoppelen.
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5.1 Bevestiging van lange sleepkabel aan voorzijde formulewagen.

5.2 Bevestiging van sleepkabel aan achterzijde formulewagen.

Afsleepprocedure
Na afloop van trainingen en races zal Race Control de rescueteams inschakelen voor het
‘binnenslepen’ van voertuigen die tijdens de training/race langs de baan zijn gestrand of
veiliggesteld, de zogenaamde afsleepprocedure.

5.3.2 Ongevalsituaties
Auto op de kop/zijkant
Indien een auto op de kop of zijkant blijft
liggen en de coureur heeft het voertuig
verlaten (met of zonder assistentie), dan
moet de auto zo snel mogelijk weer terug
op zijn wielen geplaatst worden. Dit om
uitstromen van vloeistoffen te voorkomen.

Er wordt gesproken over een ongeval op het moment dat een auto met (hoge) snelheid tot
stilstand komt tegen de vangrail of bandenrijen en/of een koprol maakt.
Een ongeval zal direct gemeld worden door de postleider van het baanvak waarin het ongeval zich voor doet. Vanaf de dichtstbijzijnde baanpost zullen, indien mogelijk, direct trackmarshals en indien aanwezig een EHBO’er ter plaatse gaan. Race Control zal het dichtstbijzijnde inzetbare rescueteam ter plaatse sturen. Na aankomst van het team zal de bijrijder/redder zich direct op de hoogte stellen van de situatie en de conditie van de coureur
(volgens de procedure beschreven in paragraaf 4.5). Afhankelijk van beide factoren wordt
een bepaalde inzet gepleegd.
In alle gevallen dient de verongelukte auto met een brandblusser benaderd te worden en zal
- indien aanwezig - eerst de hoofdstroomschakelaar ingedrukt/omgedraaid moeten worden.

(a) Coureur heeft letsel

Dringende gevallen
In voorkomende (dringende) gevallen kan
besloten worden een wagen toch weg te
slepen, ondanks dat dit niet via de
reguliere wijze mogelijk is (bijvoorbeeld bij
het ontbreken van een sleepoog,
afgebroken wiel etc.). De situatie kan het
noodzakelijk maken om toch te slepen en
daarbij mogelijk extra schade toe te
brengen. Uiteraard moet getracht worden
deze schade te beperken.

Een coureur geeft aan letsel te hebben, ondervindt moeite bij het verlaten van het voertuig of de bijrijder/redder constateert letsel bij de coureur.
In deze gevallen dient de coureur, indien veilig (geen vermoeden van brandgevaar), te blijven zitten en gestabiliseerd te worden. De bijrijder/redder roept via Race Control assistentie
in van de Medical Car. De bijrijder/redder blijft in dit geval bij de gewonde coureur en
fixeert eventueel het hoofd.
De chauffeur/assistent heeft ondertussen het rescuevoertuig in de fend off position (zie figuur 5.3) geplaatst tussen de ongevallocatie en de rijrichting om de ongevallocatie af te
schermen. Verder neemt de chauffeur/assistent de beveiliging van de locatie (met brandblusser!) voor zijn rekening, zo kijkt hij uit naar eventueel brandgevaar en uitlopende vloeistoffen.
De arts ter plaatse zal uiteindelijk beslissen of verdere assistentie van bijvoorbeeld een ambulance en/of de Brandweer (voor bevrijding) noodzakelijk is.
Mocht de situatie niet beheersbaar zijn, bijvoorbeeld als het voertuig gevaarlijk staat, dan
zal, eventueel na verzoek van de postleider en/of de rescuemarshal(s), een Safety Car procedure worden opgestart of een training stil gelegd worden.
Slechts nadat een coureur de auto, onder medische assistentie en eventueel na bevrijding
het voertuig heeft verlaten zal het verongelukte voertuig versleept of getakeld mogen worden.

(b) Coureur heeft geen letsel
In het geval dat de coureur geen direct waarneembaar letsel heeft/ondervindt zal hij vaak
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Fend off position
Het parkeren in fend off position heeft
als doel het creëren van een veilige
werkomgeving.
Parkeer de rescuewagen schuin, op
ruime afstand—vanuit de rijrichting
gezien—vóór het gestrande voertuig.
Houd rekening met de beperkte
slanglengte van de blusketel.
Draai bij het parkeren het stuurwiel
(en dus de voorwielen) altijd naar de
dichtsbijzijnde berm. Bij een aanrijding
zal de rescuewagen de berm in schieten
en niet de baan op.
Sluit de achterklep nadat de
benodigde materialen zijn uitgenomen
zodat de zwaailampen goed zichtbaar
blijven.
Sluit alle deuren aan de circuitzijde.
5.3 Ongevalssituatie
A Verongelukte auto
B Rescuewagen in fend off position
C Bijrijder/redder zoekt contact met
coureur en blijft bij hem
D Chauffeur/assistent beveiligt locatie
met brandblusser

zelf direct uitstappen of slechts assistentie behoeven bij het uitstappen. De bijrijder/redder
controleert wel altijd eerst de conditie van de coureur.
De chauffeur/assistent parkeert het rescuevoertuig wel in de fend off position tussen de
ongevallocatie en de rijrichting om de ongevallocatie af te schermen zodat de bijrijder/redder veilig de situatie kan verkennen. Verder assisteert de chauffeur/assistent bij de
beveiliging van de locatie (met brandblusser!).
Het verongelukte voertuig zal in veel gevallen direct weg gesleept moeten worden. Indien de
coureur hiertoe in staat is, zal deze weer plaats moeten nemen achter het stuur. In andere
gevallen neemt de bijrijder/redder plaats in de wagen. Het verongelukte voertuig kan nu
naar een veiligere positie gesleept worden.

(c) Brand
Brand
Probeer het rescuevoertuig bovenwinds
én in fend off position te parkeren.
Houdt bij het parkeren van het
rescuevoertuig rekening met de
inzetbaarheid (slanglengte) van de grote
schuimblusser.

Bij aankomst van het rescueteam brandt het verongelukte voertuig reeds of vat vlam
(direct) na aankomst.
Wanneer de auto reeds brandt bij aankomst van het team zal de chauffeur/assistent het
rescuevoertuig direct zo parkeren dat het bovenwinds staat en in een fend off position.
Beide rescuemarshals verlaten direct het voertuig en benaderen het brandende voertuig met
handbrandblussers. Wanneer de coureur nog in de auto zit is de eerste inzet gebaseerd op
het vrijhouden van de cockpit van vlammen, zodat de coureur kan ontsnappen. De eerst
aangekomen rescuemarshal deactiveert onmiddellijk de hoofdstroomschakelaar terwijl de
andere rescuemarshal aanvangt met brandbestrijding. Indien noodzakelijk wordt de interne
brandblusser geactiveerd (wanneer deze aanwezig is). In de gevallen dat de trackmarshals
reeds zijn aangevangen met de brandbestrijding assisteert het gearriveerde rescueteam bij
de brandbestrijding.
Wanneer de coureur het voertuig reeds heeft verlaten is de brandbestrijding gericht op het
geheel doven van het vuur.
Mocht het voertuig gaan branden nadat de rescuemarshals te plaatse zijn, dan zal de chauffeur/assistent onmiddellijk aanvangen met de brandbestrijding.

(d) Meerdere auto’s
Indien meerdere voertuigen bij een ongeval betrokken zijn, zal Race Control afhankelijk van
de situatie meerdere rescueteams ter plaatse sturen. De aandacht van de rescueteams
wordt, evenredig naar ernst, over de situatie verdeeld. Hulpverlening aan een coureur die
blootgesteld wordt aan direct gevaar, bijvoorbeeld brand, krijgt altijd voorrang.
Het rescueteam dat als eerste ter plaatse komt probeert eerst overzicht te verkrijgen. Wanneer een coureur hulp behoeft dan zal hier mee aangevangen moeten worden. Wanneer alle
coureurs buiten gevaar zijn, zal gestart worden met het verslepen van de auto die het meest
gevaarlijk staat.

5.3.3 Aandachtspunten
In deze paragraaf worden diverse aandachtspunten op het gebied van inzetprocedures en
interventies gegeven.
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(a) Efficiënt en accuraat
Een inzet (bijvoorbeeld sleepactie) moet vloeiend, vlot en veilig voor alle betrokkenen verlopen. Schat een situatie tijdig in, bepaal een binnen de procedures passende strategie en
stem daar de actie op af.
Probeer bij sleepacties discussies met een coureur (over de te nemen actie) te voorkomen
en laat hem, mocht hij het voertuig hebben verlaten, direct weer plaats nemen. Geef indien
noodzakelijk aan hoe de coureur moet meesturen, om te voorkomen dat er grind voor de
wielen ophoopt. Maak tevens aan de coureur duidelijk dat hij eerst naar een veilige positie
gesleept wordt om vanaf daar te kijken of hij zijn weg kan/mag vervolgen.
Een effectieve sleepactie wordt bij voorkeur binnen één doorkomst van alle auto’s afgehandeld. Een eenvoudige sleepactie zou dus ongeveer één rondetijd mogen duren, zodat alle
deelnemers slechts één keer ‘gehinderd’ worden.

(b) Veiligheid
Zoals al vaker in deze handleiding beschreven is, dient er tijdens inzetten altijd op het overige verkeer op het circuit gelet te worden, zowel tijdens het aanrijden als ter plaatse bij het
incident.
Het is van belang om te voorkomen dat er teveel personen rondom de situatie verblijven.
Verplaats (door te slepen of te duwen) een stilgevallen auto alleen, wanneer deze op een
(echt) veilige(re) positie gestald kan worden.

(c) Duwen
Wanneer een auto uitgevallen is op een verharde ondergrond en slechts over een kleine afstand verplaatst moet worden kan deze eventueel ook geduwd worden. Ook wanneer een
formuleauto met de bodemplaat vast zit op de rand van het asfalt of de kerbstones kan een
‘duwtje’ vaak al toereikend zijn. Probeer in dergelijke gevallen in te schatten of duwen mogelijk, realistisch en relatief veilig is.

(d) Afschermkleden
Wanneer een coureur voor het oog van het publiek (of eventuele televisiecamera’s) behandeld wordt door de Medische Dienst moet de situatie in samenwerking met de trackmarshals afgeschermd worden met behulp van afschermkleden in verband met de privacy van
het slachtoffer.

5.3.4 Afleveren auto’s
In de gevallen dat een rescuevoertuig een gestrande racewagen niet tijdelijk op een veilige(re) positie stalt, zal het gestrande voertuig (in overleg met Race Control) ‘naar binnen’
worden gesleept. Tijdens trainingen en races worden alle gestrande wagens afgeleverd bij de
TC. Hierbij moet rekening worden gehouden dat alle wegen rondom de TC vrij moeten blijven. Na het afleveren van een auto meldt het rescueteam zich weer inzetbaar en vervolgt,
zonder tegenbericht, haar weg naar de uitgangsstelling.
Ook na trainingen en races worden gestrande wagens bij de TC afgeleverd. Uitsluitend na
toestemming van Race Control kan een wagen rechtstreeks bij het team op de paddock of in
de pitstraat worden afgeleverd. Hierbij dient als uitgangspunt dat het rescueteam zo snel als
mogelijk weer terug op de uitgangspositie moet kunnen zijn om vertragingen in het tijdschema te voorkomen.
Getakelde wagens worden in overleg met Race Control afgeleverd of bij de TC of direct bij
het team in de pitstraat of op de paddock.

5.3.5 Startprocedure
Na de start van een race is de kans op incidenten (en dus de mogelijke inzet van een rescueteam) groot. Met name de eerste bochten zijn scherprechters. Om direct voldoende mankracht en materieel ter plaatse te hebben zal een rescuevoertuig achter het veld aanrijden
tijdens de opwarmronde en een deel van de eerste raceronde.
Zie de kaders op pagina 36 voor meer informatie en instructies.

5.3.6 Safety Car procedure en Code Rood
Een Safety Car procedure wordt afgekondigd op het moment dat verder racen onverantwoord
is voor de veiligheid van deelnemers en/of officials, maar het niet nodig is om een race te
onderbreken of staken. Bij gecompliceerde incidenten zal bijvoorbeeld onder een Safety Car
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procedure gewerkt kunnen worden door trackmarshals én rescueteams. Deze procedures zijn
ook een uitstekende gelegenheid om andere gestrande voertuigen, die niet direct hebben
bijgedragen aan het afkondigen van een neutralisatie, reeds weg te slepen. Daarom zullen
alle niet ingezette rescueteams tijdens een Safety Car procedure direct stand-by gaan staan,
dat wil zeggen uitruk gereed met draaiende motor (zwaailampen blijven gedoofd).
Zodra er Code Rood is gegeven mogen alle interventievoertuigen die een taak moeten verrichten direct oprijden. Voorkomen moet worden dat het circuit en met name de ideale lijn
geblokkeerd wordt, door bijvoorbeeld sleepacties, terwijl er nog deelnemers op de baan zijn.

5.4 Uitrukken en rijroutes
Afhankelijk van de situatie (prioriteit) zal de rijroute van het rescuevoertuig bepaald worden.
Stelregel blijft dat binnen 90 seconden na het ontstaan van de situatie een interventievoertuig ter plaatse moet zijn.

(a) Rijden over het circuit(terrein)
In niet dringende gevallen zal het rescuevoertuig zoveel als mogelijk via de kortste route
(over service road of door de berm) ter plaatse gaan en het rijden over het circuit en/of het
oversteken hiervan tot een uiterste beperken.
Op het moment dat een rescueteam moet uitrukken naar een ongevalsituatie zal het betreffende voertuig gebruik mogen maken van het circuit om zo snel ter plaatse te kunnen komen. Het rescuevoertuig kiest direct de juiste zijde van het circuit (binnen of buiten) bij het
betreden van het asfalt en verandert hierna niet meer van zijde. Tijdig wordt het asfalt weer
verlaten. Alleen met de rijrichting meerijden is toegestaan.
Tegen de rijrichting in rijden is tijdens de trainingen en races slechts toegestaan als Race
Control dat aangeeft en dan uitsluitend via de berm. Na afloop van een training of race is
tegengesteld verkeer (over het circuit) slechts toegestaan na toestemming van Race Control.
Blijf nooit stilstaan op de baan, tenzij de rescuewagen in fend off position gezet moet worden om de werkplek te beveiligen. Wanneer het niet lukt om op een bepaald punt de baan
over te steken, blijf dan niet stilstaan maar rijd door tot een volgende mogelijkheid of maak
een gehele ronde.
In alle gevallen voert het rescuevoertuig ingeschakelde zwaailampen, deze worden pas gedoofd als het voertuig de uitgangsstelling of een tijdelijke veilige positie heeft ingenomen.

(b) Rijden in de pitstraat
Het rescuevoertuig voert, net als op de baan, in de pitstraat altijd ingeschakelde zwaailampen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt in principe alleen de snelle (uiterst linker
baan) bereden. In dringende situaties en bij veel personen in de pitstraat gebruikt het rescueteam de claxon van het rescuevoertuig om het publiek in de pitstraat te waarschuwen.
De voorgeschreven maximum snelheid in de pitstraat geldt ook voor de rescueteams.

(c) Uitrukken vanaf de uitgangsstelling
Nadat een rescueteam door Race Control gealarmeerd is en verzocht wordt uit te rukken zal
het team dit op eigen verantwoording doen. Het team beslist zelf op welk moment er wordt
opgereden na alarmering. Om de baanposten te attenderen worden direct de zwaailampen
ingeschakeld. De posten kunnen vervolgens de witte vlag gaan tonen.

(d) Zelfstandig uitrukken
Op het moment dat een rescueteam zelf getuige is van een incident waarbij de inzet van
een rescueteam overduidelijk benodigd is, zal het team direct stand-by gaan staan en het
ongeval melden aan Race Control. Pas na bevestiging van Race Control zal het team direct
kunnen uitrukken.

(e) Alternatieve routes
Alle rescuemarshals moeten op de hoogte zijn van de mogelijke routes en berijdbare paden/wegen op het circuitterrein. Door klimatologische omstandigheden kunnen enkele routes minder geschikt zijn, hiertoe dient men ook de alternatieven te kennen. Voorafgaand aan
de baanactiviteiten worden elke dag door de rescuemarshals de mogelijkheden verkend.
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5.5 Samenwerking
In de situaties dat een rescueteam samen moet werken met trackmarshals in het bestrijden/oplossen van een situatie, dan zal dit in goed overleg en in nauwe samenwerking moeten plaats vinden. De postleider blijft verantwoordelijk voor de situatie in zijn baanvak. Het
rescueteam draagt echter ook een eigen verantwoordelijkheid voor de gepleegde inzet.
Bij een multidisciplinaire inzet (rescueteam(s), Medische Dienst en Brandweer) draagt het
rescueteam haar eigen verantwoordelijkheid. In geval van een bevrijding van een coureur
wordt de medische hulpverlening en bevrijding ter plaatse gecoördineerd door een
arts/verpleegkundige en treedt de HBC op als coördinator tussen alle ingezette disciplines.
De rescueteams bieden daar waar nodig assistentie aan de baanposten (trackmarshals).
Hierbij kan gedacht worden aan het assisteren bij takelen en bestrijding van oliesporen.

ZANDVOORT

ASSEN

Startprocedure en rescueteams

Startprocedure en rescueteams

(a) Start opwarm-/formatieronde

(a) Start opwarm-/formatieronde

Bij de start van de formatieronde rijdt de Medical Car één
volledige ronde achter het veld aan. Mocht een deelnemer niet
kunnen vertrekken, dan zal deze eerst aangeduwd moeten
worden (door monteurs, pitmarshals en/of baancommissaris).
Als de motor alsnog start dan kan de deelnemer zijn weg vervolgen voor de formatieronde. Indien de motor niet start dan
moet het voertuig naar de pitstraat geduwd worden (of eventueel gesleept door het rescuevoertuig).

Bij de start van de formatieronde (of opwarmronde) rijdt de
Medical Car één volledige ronde achter het veld aan. Tijdens
de formatieronde staat een rescuevoertuig stand-by op de
Noordelijke doorsteek. Mocht een deelnemer niet kunnen vertrekken, dan zal deze eerst aangeduwd moeten worden (door
monteurs, pitmarshals en eventueel rescuemarshals). Als de
motor alsnog start dan kan de deelnemer zijn weg vervolgen
voor de formatieronde. Indien de motor niet start dan moet het
voertuig naar de pitstraat geduwd worden (of eventueel gesleept door een rescuevoertuig).

(b) Start race
Bij terugkomst van het deelnemersveld op de grid neemt het
rescuevoertuig (1.0.x) positie aan de rand van de baan. Na de
start van de race rijdt de Medical Car achter het deelnemers
veld aan. Indien er een deelnemer na de start op de grid blijft
staan, dan zal deze eerst aangeduwd moeten worden. Als de
motor niet wil starten, dan zal het voertuig richting pitstraat
geduwd (of gesleept) moeten worden.
Deze procedures gelden zowel voor de Grand Prix (staande)
start als de vliegende (rollende) start.
Rijden over de paddock door rescueteams
De rescueteams kunnen gebruik maken van de Beerepootstraat
om een locatie op het circuit te bereiken. Ook kan de Beerepootstraat gebruikt worden om gestrande wagens naar binnen
te slepen.
Hiervoor moet over de paddock gereden worden. In het algemeen geldt dat als een rescuevoertuig over de paddock rijdt,
dit met aangepaste snelheid zal moeten gebeuren. De zwaailampen moeten altijd ingeschakeld zijn.

(b) Start race
Bij terugkomst van het deelnemersveld op de grid sluit het
achtervolgende rescuevoertuig vanaf de Noordelijke doorsteek
aan en neemt positie áchter de Medical Car. Na de start van
de race rijdt het achtervolgende rescueteam achter de Medical
Car aan. Indien er een deelnemer na de start op de grid blijft
staan, dan zal deze eerst aangeduwd moeten worden. Als de
motor niet wil starten, dan zal het voertuig richting pitstraat
geduwd (of gesleept) moeten worden.
Indien er zich in de eerste bocht incidenten voordoen waarbij
een rescuevoertuig nodig is, dan zijn er twee rescuevoertuigen
beschikbaar, namelijk het aldaar gestationeerde rescueteam
(Rescue 1) en het achtervolgende rescueteam. Indien er
slechts één rescuevoertuig nodig is dan zal het achtervolgende
rescueteam als eerste in actie komen. Mocht de inzet van een
extra rescuevoertuig nodig zijn, dan wordt het dichtstbijzijnde
rescueteam ingezet. Op deze manier is een snelle inzet van
meerdere rescueteams mogelijk.
Indien er zich bij de start of na de start in de eerste bocht
geen incident voor doet, dan rijdt het achtervolgende rescuevoertuig door naar de uitgangsstelling.
Deze procedures gelden zowel voor de Grand Prix (staande)
start als de vliegende (rollende) start.
Rijden over de paddock door rescueteams
De rescueteams kunnen gebruik maken van de Oude Veenslang
om via de service road een locatie op het circuit te bereiken.
Ook kan de Oude Veenslang gebruikt worden om gestrande
wagens naar binnen te slepen.
Hiervoor moet over de paddock gereden worden. In het algemeen geldt dat als een rescuevoertuig over de paddock rijdt,
dit met aangepaste snelheid zal moeten gebeuren. De zwaailampen moeten altijd ingeschakeld zijn. In dringende situaties
(bijvoorbeeld uitrukken) zal het aanwezige publiek in de paddock gewaarschuwd moeten worden middels de claxon.
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Veiligheidsvoorzieningen
Een racewagen is voorzien van een aantal uitrustingen om de veiligheid van de coureur te
garanderen, zoals een rembeveiligingssysteem en een veiligheidsbrandstoftank.
In dit hoofdstuk worden een aantal van deze veiligheidsvoorzieningen besproken. Tot slot
wordt kort ingegaan op de reglementen die de veiligheid moeten bevorderen.
In Bijlage B1 zijn extra afbeeldingen weergegeven van de verschillende veiligheidsuitrustingen.

6.1
Veiligheidsuitrustingen
Het verdient aanbeveling om voorafgaand
aan de trainingen of in de pauze’s een keer
de paddock rond te lopen en te kijken naar
essentiele zaken op een auto zoals de
positie van sleepogen, hoofdstroomschakelaar, brandblusser en -schakelaar.
Zeker bij nieuwe (onbekende) racewagens
is dit van belang.

Veiligheidsuitrustingen

De rolbeugel, het veiligheidsnet, de kuipstoel met veiligheidsgordels, het intern blussysteem
en de hoofdstroomschakelaar zijn voorbeelden van veiligheidsuitrustingen die een coureur
moeten beschermen.

6.1.1 Rolbeugel en –kooi
Als een auto een koprol maakt wordt de coureur beschermd door de rolkooi. Deze zorgt voor
extra stevigheid van de auto en biedt tevens bescherming bij frontale en zijdelingse aanrijdingen.
Ook monoposto’s (formulewagens) beschikken over een dergelijke rolbeugel. Bovendien
wordt de rolbeugel bij formulewagens gebruikt bij het takelen en slepen.

6.1.2 Veiligheidsnet
Bij toerwagens dient het portierraam aan de bestuurderskant te zijn uitgerust met een veiligheidsnet. Bij enkele klassen mag de coureur eventueel ook een armriem/arm-restraint dragen om te voorkomen dat zijn armen buiten de auto komen bij een koprol of crash. Deze
riemen kunnen bevestigd zijn aan de raceoverall of de veiligheidsgordels.
Het veiligheidsnet is vaak aan de rolkooi bevestigd en is zo vastgemaakt dat deze met
slechts één hand kan worden losgemaakt. Hiervoor is een gekleurde, gemarkeerde greep of
hendel aangebracht, waarvan de ontsluitingsrichting door middel van een pijl van buiten af
zichtbaar is. Ontsluiting van het net met behulp van een drukknop is ook mogelijk.

6.1 Veiligheidsnet.

6.2 6-punts veiligheidsgordel.
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6.3 HANS (Head and Neck Support).

6.1.3 Veiligheidsgordels
De bestuurder zit stevig vastgesnoerd in de kuipstoel met behulp van veiligheidsgordels.
Deze gordels zijn er in verschillende uitvoeringen: 4-, 5- en 6-punts. De gordels zijn uitgerust met een draai- of drukknopsluiting, waardoor ontgrendeling eenvoudig is.

6.1.4 HANS
Een significante vooruitgang in de veiligheid voor de coureur is HANS (Head and Neck Support). De HANS-beugel wordt over de schouders gedragen en bevestigd aan de helm terwijl
het op zijn plaats gehouden wordt door de schouderbanden van de veiligheidsgordels. HANS
voorkomt bij een ongeval het verdraaien van de nekwervels.
Laat het verwijderen van het HANS-systeem over aan de Medische Dienst (of indien mogelijk de coureur zelf).
Het HANS-systeem is nog niet in alle klassen verplicht, maar wordt door steeds meer coureurs gebruikt.



6.1.5 Intern blussysteem
Alle racewagens zijn verplicht uitgerust met een brandblusser. Een in de cabine stevig bevestigde handbrandblusser is in sommige raceklassen toegestaan. Maar vaak is de auto reglementair uitgerust met een intern brandblussysteem, waarbij de blusstof (poeder of
schuim) na activering verdeeld wordt over het motorcompartiment en de cockpit.
Deze brandblusser kan door de bestuurder zelf van binnenuit in de wagen worden geactiveerd en in veel gevallen ook door een buitenstaander aan de buitenzijde van de auto.

6.4 Afbeelding intern blussysteem.

6.5 Positie van hoofdstroom– en
brandblusschakelaars op een formuleauto (links) en van een hoofdstroomschakelaar op een gesloten auto.

Dit blussysteem is van buitenaf te activeren door aan de betreffende hendel te trekken
(mechanisch) of de knop in te drukken (elektrisch) die aan de buitenzijde van de wagen is
geplaatst. Het bedieningsmechanisme is soms gecombineerd met de hoofdstroomschakelaar
of er vlak bij geplaatst. Het mechanisme wordt gemarkeerd door een rode letter E (van extinguisher) in een witte cirkel met een rode rand.
Gebruik het intern blussysteem alleen bij groot gevaar voor de coureur! Onnodig gebruik kan
namelijk voor veel overlast zorgen. Het poeder kan bijvoorbeeld de elektronica onnodig beschadigen, bovendien is bluspoeder schadelijk voor de gezondheid van de coureur.
De interne blusser kan mogelijk niet functioneren wanneer een auto op zijn dak ligt.
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6.1.6 Hoofdstroomschakelaar
De hoofdstroomschakelaar moet alle elektrische circuits onderbreken (accu, ontsteking,
brandstofpomp etc.) en moet ook de motor uitzetten. Bij gesloten auto’s is naast een schakelaar in de ‘cabine’ die voor de coureur bereikbaar is, ook een schakelaar aan de buitenzijde aangebracht.
De hoofdstroomschakelaar wordt aangegeven met behulp van een blauwe driehoek met witte
rand met daarin een symbool van een rode schicht (spark).
Het interne blussysteem wordt uiteraard niet uitgeschakeld door de hoofdstroomschakelaar.

(a) Positie hoofdstroom– en brandblusschakelaar
De bedieningsmechanismen voor de brandblusser en de hoofdstroomschakelaar bevinden
zich bij gesloten auto’s aan de buitenzijde vaak op de onderzijde van de rand om de voorruit
aan de bestuurderzijde (dus rechts van de ruitenwisser). Een enkele keer is het mechanisme
aan de linkerzijde van de auto of op de motorkap bevestigd.
Bij formulewagens is de hoofdstroomschakelaar niet altijd aan de buitenzijde geplaatst, in
dit geval is de schakelaar alleen bereikbaar voor de coureur. De schakelaar voor de brandblusser is bij formulewagens vaak direct achter de coureur onder de rolbeugel geplaatst.
Van belang is dat u weet wat de betekenis van de markeringstickers is, dit om te voorkomen
dat u onbedoeld de brandblusser activeert terwijl u het elektrische circuit wil onderbreken.
De E staat namelijk niet voor elektriciteit, maar voor extinguisher (brandblusser)!

6.1.7 Beveiliging motorkap
De motorkap wordt extra gezekerd middels zogenaamde hood pins om te voorkomen dat
deze open kan klappen. Om de motorkap te kunnen openen, bijvoorbeeld voor het blussen
van een brand bij de motor, moet aan de ring van de hood pin getrokken om deze te ontgrendelen.

6.1.8 Gelaagde voorruit
Racewagens zijn reglementair voorzien van een gelaagde voorruit om te voorkomen dat ze
versplinteren. Een racewagen wordt hier ook op gekeurd.
6.7 Hood pin.

6.8 Mogelijke posities van schakelaars.
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Algemene veiligheidsmaatregelen

Het wedstrijdreglement biedt ook enkele maatregelen om de veiligheid (voor de deelnemers)
tijdens een training en race te vergroten. In deze paragraaf worden enkele genoemd.
Deelnemers mogen gedurende de wedstrijd (trainingen en race) uitsluitend de baan (dat wil
zeggen het verharde deel ervan) gebruiken.
Indien een wagen op de baan tot stilstand is gekomen of van de baan raakt, en na interventie van officials (bijvoorbeeld door duwen of slepen) op eigen kracht weer in staat is verder
te rijden, dient hij daarna de pits te bezoeken voor technische controle bij zijn eigen pitbox.
Indien een rijder hieraan geen gehoor geeft wordt hij uitgesloten van verdere deelname.
De hulp van de officials mag te allen tijde niet aangewend worden om de motor van de auto
te doen starten.
Het is niemand, met uitzondering van de bestuurder en - omwille van de veiligheid - de
bevoegde officials, toegestaan om stilgevallen wagens aan te raken.
De bestuurder mag zijn wagen niet over de baan voortduwen.
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Startprocedures
In dit hoofdstuk worden de standaard startprocedures beschreven. Hoewel deze procedures
met name voor belang zijn voor de startofficials, pitmarshals en paddockmarshals, dienen
de overige baanofficials hier ook van op de hoogte te zijn. Waar moet bijvoorbeeld op gelet
worden tijdens de opwarm– of formatieronde? In dit hoofdstuk vinden alle officials de voor
hen noodzakelijke informatie.
De startprocedure kan per raceklasse of kampioenschap verschillen. De wedstrijdleiding zal
voor elk evenement duidelijkheid verschaffen over de te volgen startprocedure.

7.1

Algemene omschrijvingen

In deze paragraaf worden enkele definities beschreven.

(a) Tijdstip gereed voor de start
De rijder dient een half uur voor aanvang van trainingen en race raceklaar op de daarvoor
aangewezen plaats (vooropstelling, Pre-Grid Area) te zijn. Voorafgaand aan de startprocedure moeten de wagens in startopstelling worden opgesteld. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de rijder om ervoor te zorgen dat zijn auto op de juiste plaats staat en is
voorzien van een transponder.

(b) Startprocedure
Tenzij expliciet anders is aangegeven in het Bijzonder Reglement geschiedt de start volgens
één van de in paragraaf 7.2 beschreven procedures.

(c) Verkenningsronde
Vanuit de pitstraat of de vooropstelling (Pre-Grid) leggen de deelnemers zelfstandig of achter de Safety Car één verkenningsronde af. Aangekomen op de starting-grid nemen alle deelnemers hun juiste positie in.
Bij een zogenaamde ‘vrije verkenning’ vertrekken alle deelnemers zelfstandig uit de pitstraat
(of vooropstelling) voor de verkenningsronde en mogen, zo lang einde pitstraat nog open is
(het licht op groen staat), een extra verkenningsronde maken via de pitstraat voordat zij hun
positie op de (dummy-)grid innemen.

(d) Opwarm-/formatieronde
Een opwarmronde zal, eventueel achter een Official Car in startvolgorde worden afgelegd.
De opwarmronde bij een rollende start wordt formatieronde genoemd en wordt altijd achter
de Official Car afgelegd. Afhankelijk van de raceklasse worden eventueel 2 opwarm– of formatieronden afgelegd.
Nadat het veld is vertrokken voor de opwarm-/formatieronde, moet de hele pitmuur vrijgemaakt worden van alle personen met uitzondering van de benodigde officials.
Als een auto niet van de grid kan vertrekken voor aanvang van de opwarm/-formatieronde,
dan moet door marshals geprobeerd worden deze auto aan te duwen. Indien de motor tijdens dit duwen aanslaat dan mag de vertraagde auto beginnen aan de opwarmronde. Wanneer de vertraagde auto niet ingehaald is door de laatste auto van de grid mag hij bij terugkomst zijn eigen startpositie weer innemen, anders moet hij achter de grid aansluiten.
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Als de motor niet aanslaat tijdens het duwen dan mogen de monteurs in de pitstraat de auto
proberen te starten. De auto dient dan in de pitstraat te blijven en van hieruit te beginnen
aan de race.
Inhalen, stoppen en/of het maken van proefstarts is uitdrukkelijk verboden en moeten worden gemeld aan Race Control. De formatie (de hele groep auto’s) moet zo compact mogelijk
blijven, deelnemers mogen zich niet laten afzakken.
Wanneer een auto één of meer startposities verliest tijdens de opwarm-/formatieronde, door
welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door spinnen), én deze auto is ingehaald door de laatste deelnemer, moet de vertraagde auto achteraan de grid plaatsnemen. Wanneer de vertraagde auto tijdens de opwarm-/formatieronde niet gepasseerd is door de laatste auto van
de grid, mag de coureur zijn originele startpositie op de grid weer innemen na terugkomst
van de opwarm-/formatieronde.
De vertraagde auto mag niet inhalen, maar mag eventueel wel ingehaald worden wanneer de
achterliggende auto’s niet kunnen voorkomen in te halen zonder de rest van de formatie
onnodig te vertragen. In dit geval is inhalen van de vertraagde auto alleen toegestaan om de
eigen positie in de originele startvolgorde in te nemen. In dit geval is het van belang dat
auto’s die spinnen tijdens de opwarmronde wel direct doorgegeven worden aan Race Control.

7.1 Stilgevallen auto op de grid.
Afhankelijk van het moment waarop
een auto op de starting grid blijft staan
dient gehandeld te worden.
1 Wanneer een coureur (A) vóór het
geven van het startsignaal aangeeft
problemen te hebben dient op de
desbetreffende startrij (B) een gezwaaide gele vlag getoond te worden om o.a.
de wedstrijdleiding hierop te attenderen.
2 Mocht een auto (C) na het geven van
het startsignaal blijven staan dient op
de betreffende startrij (D) én alle rijen
daarachter (E), gezien van uit de rijrichting, direct een gezwaaide gele vlag
getoond worden om de achterop komende deelnemers te waarschuwen.

De Safety Car/Pace Car verlaat aan het einde van de opwarm/-formatieronde(n) de baan. Bij
een staande start dienen de rijders na de opwarmronde zelf de juiste plaats op de startinggrid in te nemen. De auto’s worden recht achter elkaar opgesteld. Open gevallen plaatsen
worden niet meer opgevuld.

(e) Valse start
Van een valse start is sprake indien een bestuurder tijdens het branden van het rode licht
(of de geheven startvlag), tot het moment dat het startsignaal gegeven is, een onjuiste positie op de starting-grid inneemt, of vanuit de juiste positie voorwaarts beweegt of, bij een
rollende start, niet de juiste plaats heeft behouden.
De rijder die zich schuldig maakt aan een valse start wordt gestraft. Judges of Fact (in dit
geval de startofficials en hiervoor aangewezen pitmarshals) zijn bevoegd om een valse start
vast te stellen en moeten dit via hun diensthoofd melden aan Race Control.

1 Situatie voor het geven van het startsignaal

2 Situatie ná het startsignaal
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Niet starten
Als een coureur op de starting-grid zijn
hand opsteekt, ten teken dat hij niet kan
starten, dient op de startrij van deze auto
een gezwaaide gele vlag getoond te
worden.
Ook als een auto tijdens de start op de
grid stil blijft staan, moet onmiddellijk op
die startrij (en alle rijen daarachter) een
gele vlag gezwaaid worden.

Vanuit de pitstraat starten
Alle auto’s die van de grid verwijderd zijn
na het 5 (of 3) minuten signaal en voor
aanvang van de formatieronde, en alle
auto’s die tijdens de formatieronde in de
pits zijn gereden moeten vanuit de
pitstraat starten.
Starten vanuit de pits is toegestaan
onder toezicht van een official nadat het
gestarte veld van auto’s de uitgang van de
pits is gepasseerd.
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(f) Niet starten en ‘Start Delayed’
Indien, nadat zijn wagen op de starting-grid is opgesteld, de motor stil valt, dient de rijder
de andere rijders zo mogelijk te waarschuwen door het opsteken van een hand. Wanneer alle
auto’s gestart zijn moeten de officials proberen de stilgevallen auto aan te duwen en mag de
stilgevallen auto vertrekken. Wanneer het aanduwen niet lukt moet de auto zo snel mogelijk
naar de pitstraat geduwd worden.
Ook kan besloten worden om de start om veiligheidsredenen uit te stellen. De start wordt
afgebroken door het ontsteken van twee gele knipperlichten en door het tonen van het bord
’Start Delayed’. Een nieuwe opwarmronde (eventueel achter de Official Car) wordt zo snel
mogelijk gestart met het groene licht of een groene vlag. De race wordt met één ronde ingekort.
Wanneer de start moet worden afgebroken door een (technisch) probleem van een deelnemer op de grid, moet een marshal met een gele vlag voor de veroorzaker van de uitgestelde
start plaatsnemen. Nadat de nieuwe opwarmronde gestart is en de rest van het veld vertrokken is, moet de stilgevallen auto snel weggeduwd worden richting de pitstraat, indien de
motor hierbij aanslaat mag de auto zijn weg vervolgen en achteraan de grid plaatsnemen. De
leeggevallen plaats mag niet meer worden opgevuld. Indien de motor niet wil starten dan
mogen de monteurs in de pitstraat de auto proberen te starten om vervolgens van hieruit te
beginnen aan de race.
Als het gaat regenen nadat het ‘5 minuten’ bord (of bij het weglaten daarvan het ‘3
minuten’ bord) getoond is, en de wedstrijdleider acht het noodzakelijk om de teams de gelegenheid te geven banden te wisselen, zal de start uitgesteld worden. Dit geldt uiteraard ook
als de baan na (hevige) regenval (sterk) opgedroogd is en de auto’s nog op profielbanden
staan.
De rijder en monteurs moeten de instructies van (start)officials tijdens deze procedures
altijd opvolgen.

(g) Proefstart
Onder een proefstart wordt verstaan het volledig stilstaan op de baan tijdens de opwarmronde en weer ‘van start gaan’. Het maken van een proefstart is alleen tijdens trainingen toegestaan vanuit het vak aan het einde van de pitstraat.

7.2

Startprocedures

In het Bijzonder Reglement van elk evenement zal worden aangegeven welke klasse volgens
welke procedure van start gaat.
In de ronde waarin gestart wordt, mogen de wagens de startlijn nimmer passeren voordat
het startsignaal gegeven is. Het startsignaal wordt gegeven door het doven van het rode licht
of het vallen van de nationale vlag.
Countdown (nationaal)
Startprocedure in tijdstippen

3 minuten voor start opwarmronde
j einde pitstraat gesloten
Alle auto’s die nog in de pitstraat staan
moeten vanuit de pitstraat beginnen aan
de race.
j niet meer aan auto’s op de grid werken
j grid vrijmaken van niet-teamleden

1 minuut voor start opwarmronde
j motoren starten
j grid vrijmaken van alle personen

30 seconden voor start opwarmronde
30 seconden voor groene vlag

groene vlag
start opwarm-/formatieronde achter de
Official Car

na terugkomst van de opwarmronde
5 seconden voor start race
na 5 seconden zal het rode licht ingeschakeld worden
Op alle tijdstippen wordt naast het tonen van een
bord een geluidssignaal gegeven.

(a) Countdown
Een startprocedure kan zeer uitgebreid zijn, zoals bijvoorbeeld bij FIA-kampioenschappen
welke 15 tot 30 minuten kan duren. Bij de meeste overige (nationale) kampioenschappen
wordt een zogenaamde 5 (of 3) minuten procedure gevolgd.
Tijdens de procedure (‘countdown’) kunnen diverse borden getoond worden, welke vergezeld
worden door een geluidssignaal. In het kader hiernaast worden de belangrijkste momenten,
met de daarbij te tonen signalen en te controleren handelingen, vermeld.

7.2.1 Grand Prix start
Bij een Grand Prix start wordt een ‘count down’ procedure gevolgd van minimaal 3 minuten.
In principe worden enkele teamleden toegelaten tot de (dummy-)grid. Nadat de auto’s terugkomen van de verkenningsronde nemen zij hun posities op de (dummy-)grid in. Vervolgens wordt zo snel mogelijk de ‘count down’ procedure gestart met het tonen van het 5 (of
3) minuten signaal.
Aan het einde van deze opwarmronde nemen de wagens zelfstandig de juiste positie op de
starting-grid in en blijven de motoren lopen. Teamleden worden niet meer op de grid toegelaten. Zodra de wagens onder ‘het gezag van de starter’ zijn gesteld kan ieder verrijden van
een wagen gestraft worden. Op het moment dat de laatste wagen op de starting-grid tot
stilstand is gekomen, zal achter aan de starting-grid door een official een groene vlag getoond worden, waarna het ‘5 seconden’ bord getoond wordt. Na dit bord zal het rode licht
ontstoken worden (of de nationale vlag geheven worden) en kan de eigenlijke start elk moment worden gegeven door het doven van het rode licht (of het vallen van de vlag).
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7.2.2 Staande start
Bij een staande start wordt het startsignaal gegeven op het moment dat de wagens in
startopstelling stil staan achter de startlijn.
Een staande start is gelijk aan een Grand Prix start, echter zonder 5 (of 3) minuten procedure. Nadat de auto’s na de verkenningsronde op de grid hun startposities hebben ingenomen wordt de opwarmronde zo snel mogelijk gestart of kan, nadat de laatste auto op de grid
tot stilstand is gekomen, het ’5 seconden’ bord getoond worden om de start van de race aan
te kondigen.

7.2.3 Vliegende of rollende start
Bij een vliegende (of rollende) start zijn alle voertuigen reeds in beweging op het moment
dat het startsignaal gegeven worden en de tijdwaarneming begint.
Bij een rollende start kan een 5 (of 3) minuten ‘count down’ procedure van de Grand Prix
start gevolgd worden.
Achter de Safety Car of Pace Car wordt een formatieronde, gestart met een groene vlag,
afgelegd. Inhalen en het maken van proefstarts is tijdens deze formatieronde verboden en
de formatie moet zo compact mogelijk gehouden worden. Deelnemers mogen zich niet laten
afzakken.
Na het ‘afzwaaien’ van de Safety Car dienen de wagens met gelijke snelheid, recht achter
elkaar en in twee rijen en met een onderlinge afstand van minimaal vijf meter en maximaal
tien meter op te rijden. Het startsignaal kan gegeven worden voordat de voorste rij wagens
de startlijn heeft bereikt. Vooraf aan het startsignaal worden geen inleidende borden met
tijdindicaties getoond. Op het moment dat de startvlag valt of het rode licht dooft, mag er
worden gestart en worden ingehaald, dit kan dus vóór de startlijn zijn.

(a) Start Delayed
Wanneer wordt besloten om een rollende start niet vrij te geven (uit te stellen), blijven de
rode lampen ingeschakeld en wordt het bord ‘Start Delayed’ getoond. Alle baanposten moeten, in opdracht van Race Control, een gezwaaide gele vlag tonen. Alle auto’s rijden door,
waarbij onderling inhalen verboden is, en worden ter hoogte van de startlijn opgevangen
door de Safety Car. Vervolgens wordt een nieuwe formatieronde gereden. Het aftellen van de
ronden (of minuten) begint reeds bij de eerste poging tot starten, dus op het moment dat de
start is afgebroken.

7.2.4 Dubbelstarts
In bijzondere gevallen kan een dubbelstart worden uitgevoerd, om bijvoorbeeld twee geheel
verschillende klassen toch gelijktijdig te laten racen. In het Bijzonder Reglement zal dit
worden aangegeven.
Een dubbelstart kan alleen plaatsvinden als beide klassen een staande start hebben. Voor
de eerste startende categorie/klasse wordt de startprocedure gevolgd zoals omschreven in
paragraaf 7.2.1 of 7.2.2. Voor de daaropvolgende categorie geldt hierop als aanvulling:
tussen beide groepen staat een official met rode vlag;
op het moment dat het rode licht dooft (de start vlag valt) voor de eerste groep, blijft
de tweede groep stilstaan;
de official met de rode vlag verdwijnt;
de tweede groep blijft nog steeds staan en wordt gestart vanaf deze positie;
zonder dat er borden worden getoond, wordt het rode licht wederom ontstoken (of de
startvlag wordt geheven);
het eigenlijke startsignaal voor de tweede groep kan elk moment daarna worden gegeven
door het doven van het rode licht (het vallen van de startvlag).

7.3

Herstart na Code Rood

Als er tijdens een race Code Rood gegeven wordt dienen alle rijders met verminderde snelheid door te rijden richting start-/finishlijn. Daar krijgen ze aanwijzingen van officials om
door te rijden naar de pitstraat, de dummy-grid of het Parc Fermé.
Na een Code Rood is het eventueel hervatten van de race afhankelijk van het aantal door de
leidende deelnemer afgelegde ronden voordat het sein tot onderbreken van de race is gegeven. Er bestaan 3 mogelijke situaties.
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(a) Herstart over oorspronkelijke afstand
Indien de leidende deelnemer minder dan twee complete ronden heeft afgelegd, zal de race
opnieuw gestart kunnen worden met de oorspronkelijke startopstelling over de oorspronkelijk
geplande race-afstand.
Rijders die gerechtigd waren om aan de race (die door Code Rood beëindigd is) deel te nemen, zullen dat ook zijn voor de nieuwe race in hun originele(!) auto en op voorwaarde dat
zij geheel op eigen kracht en via het circuit teruggekeerd zijn naar de start-/finishlijn. Ook
auto’s die na de nietig verklaarde eerste start van de baan zijn geraakt en met hulp van officials weer op de baan zijn gebracht mogen herstarten, op voorwaarde dat zij de hulp van de
officials niet aangewend hebben om de motor te starten.
Het is toegestaan om voorafgaand aan de herstart aan de auto’s te werken. Ook bijtanken is
toegestaan tot op het ogenblik dat het ‘5 (of 3) minuten’ bord getoond wordt. Voor het bijtanken dient gebruik te worden gemaakt van een stalen jerrycan met een inhoud van maximaal 20 liter met vaste vulaansluiting en voorzien van een ontluchtingsklep.

(b) Herstart, verrijden van een 2e manche
Indien de leidende deelnemer twee complete ronden of meer heeft afgelegd, maar minder
dan 75% van de geplande raceafstand (afgerond naar boven), zal de race (wanneer mogelijk)in twee delen worden verreden. Het eerste deel wordt als beëindigd gezien op het moment dat de leidende deelnemer start/finish voor de voorlaatste keer, voor het tonen van de
rode vlag, gepasseerd heeft.
De startopstelling van het tweede deel is overeenkomstig de finishvolgorde van het eerste
deel. In deel twee mogen slechts die auto’s starten die aan het eerste deel hebben deelgenomen en die geheel op eigen kracht en via het circuit teruggekeerd zijn naar de start-/
finishlijn. Ook de auto’s die in de ronde voordat Code Rood is gegeven start/finish gepasseerd zijn en vervolgens van de baan zijn geraakt en met hulp van officials weer op de baan
zijn gebracht mogen herstarten, op voorwaarde dat zij deze hulp niet hebben aangewend om
de motor te starten. Reserveauto’s zijn niet toegestaan.
Het is toegestaan om voorafgaand aan de herstart aan de auto’s te werken. Bijtanken of
weghalen van de brandstof is niet toegestaan.
Indien de race wordt onderbroken wegens regen zal bij de herstart het bord ‘Wet Race’ getoond worden.

(c) Beëindiging van de race
Indien de leidende deelnemer 75% of meer van de oorspronkelijk geplande raceafstand
(afgeronde naar boven) heeft afgelegd, kan de race als beëindigd worden beschouwd.
In het geval er een herstart zal plaatsvinden zal tien minuten na het sein tot stoppen de
uitgang van de pitstraat gesloten worden. Vijftien minuten na het sein tot stoppen, zal het
‘5 (of 3) minuten’ bord getoond worden. De starting grid wordt gesloten en de normale startprocedure begint.
Elke auto die zijn positie op de grid niet heeft ingenomen voor het tonen van het ‘5 (of 3)
minuten’ bord, zal naar de pits geleid worden om vervolgens vanuit de pitstraat te starten.

7.4

Startofficials

De startofficials zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de correcte uitvoering van de
startprocedure, waaronder de vooropstelling en de startopstelling. Hiertoe dienen zij het
bovenstaande in dit hoofdstuk in acht te nemen.
Praktische invulling en organisatorische aspecten per circuit leest u in de kaders op de volgende pagina’s.
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Organisatie Startofficials
De groep startofficials bestaat per dag uit twee ploegen, met
daar boven één hoofd startofficials (HSO) en assistenten.

gehele veld is teruggekomen van de opwarmronde en alle
wagens stilstaan (alleen bij een staande start);
tijdens de start treden de startofficials op als starting judge
en zien toe op valse starts en melden deze (schriftelijk) aan
de HSO;
wanneer een deelnemer aangeeft niet te kunnen vertrekken
of na de start stil blijft staan, zowel bij de start van de opwarmronde als van de race, toont de dichtstbijzijnde official
achter de vangrail direct een gezwaaide gele vlag (zie figuur
7.1).

(a) Vooropstelling
Op de paddock 2 is een ruimte voor de vooropstelling (Pre-Grid
Area) gecreëerd, waarin de vooropstelling plaats vindt. Voorafgaand aan de (tijd)trainingen verzamelen alle deelnemers, met
uitzondering van de klasse die in de pitboxen staan zich in
deze vooropstelling, om vanuit daar naar de pitstraat te rijden
en starten van hieruit de trainingsessie. Voorafgaand aan alle
races dienen alle deelnemers (op voorwaarde dat er geen ‘vrije’
verkenning is) zich te melden in de vooropstelling, waarin men
onder begeleiding van de startofficials de juiste startpositie
inneemt.
De vooropstelling is volgens de onderstaande punten georganiseerd:
aan het begin van elke dag controleren de startofficials de
locatie van de vooropstelling en maken een in– en uitgang
en bewaken deze;
45 minuten voor de geplande aanvangstijd (volgens het
tijdschema) van elke sessie zal het speakerteam de deelnemers oproepen;
30 minuten voor de geplande starttijd zal het speakerteam
de deelnemers nogmaals oproepen;
2 minuten voor het uitrijden informeert de HSO de startofficials, zodat deze, door op hun fluitjes te blazen, de deelnemers erop kunnen wijzen dat deze zich start klaar moeten
maken: in de auto plaatsnemen, de overall sluiten en de
helm opzetten (eventueel met behulp van handgebaren aangegeven);
Race Control informeert de startofficials op het moment dat
de deelnemers mogen uitrijden.
Specifiek voor de vooropstelling voor races geldt:
de startofficials zien er aan het begin van de dag op toe dat
het vak van de vooropstelling is voorzien van duidelijke startpositienummers;
de HSO is verantwoordelijk voor het verspreiden van de juiste startopstellingen onder de startofficials;
één startofficial zet tijdig de startnummerbordjes in de juiste
volgorde van rijdernummers klaar;
op het moment dat een deelnemer zich in de vooropstelling
meldt wordt deze onder begeleiding van de startofficials
direct op de juiste startpositie geplaatst.

(b) Startopstelling en start
Als er problemen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende deelnemers)
in de vooropstelling meldt de HSO dit aan Race Control. De
startofficials laten na opdracht van Race Control het gehele
startveld uitrijden voor de opstelronde (eventueel achter de
Safety Car of Pace Car). Het veld wordt op de starting grid
opgevangen door de 2e groep startofficials.
Als het veld de vooropstelling heeft verlaten meldt de HSO dit
aan Race Control.
De werkzaamheden van de startofficials tijdens de startprocedure worden volgens de onderstaande punten uitgevoerd:
zodra de starting grid gereed is, meldt de HSO dit aan Race
Control;
de startofficials verdelen zich over de starting grid en assisteren bij het opstellen;
na het signaal ‘1 minuut’ dient de hele starting grid geëvacueerd te worden van alle personen en nemen ook de startofficials met gele vlag plaats achter de vangrail;
één startofficial neemt met een groene vlag achter de grid
plaats en toont deze aan de starter op het moment dat het
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ASSEN
Organisatie Startofficials
De groep startofficials bestaat per dag uit 3-4 personen, waaronder één hoofd startofficials.

(a) Vooropstelling
Op de paddock is een ruimte voor de vooropstelling (Pre-Grid
Area) gecreëerd, waarin de vooropstelling plaats vindt. Voorafgaand aan de (tijd)trainingen verzamelen alle deelnemers zonder pitbox zich in deze vooropstelling en starten van hieruit de
trainingsessie. Voorafgaand aan alle races dienen alle deelnemers, óók die met pitbox (op voorwaarde dat er geen ‘vrije’
verkenning is), zich te melden in de vooropstelling, waarin men
onder begeleiding van de startofficials de juiste startpositie
inneemt.
De vooropstelling is volgens de onderstaande punten georganiseerd:
aan het begin van elke dag controleren de startofficials de
locatie van de vooropstelling en maken een in– en uitgang
en bewaken deze;
45 minuten voor de geplande aanvangstijd (volgens het
tijdschema) van elke sessie laat het hoofd startofficials de
deelnemers oproepen via Riders Info;
30 minuten voor de geplande starttijd laat het hoofd startofficials de deelnemers nogmaals oproepen (en herhaalt dit
indien de opkomst marginaal is);
Race Control informeert de startofficials 5 minuten voor het
einde van de voorgaande training of race;
2 minuten voor het uitrijden informeert Race Control de
startofficials, zodat deze, door op hun fluitjes te blazen, de
deelnemers erop kunnen wijzen dat deze zich startklaar
moeten maken: in de auto plaatsnemen, de overall sluiten
en de helm opzetten (eventueel met behulp van handgebaren aangegeven);
Race Control informeert de startofficials op het moment dat
de deelnemers mogen uitrijden.
Specifiek voor de vooropstelling voor races geldt:
de startofficials zien er aan het begin van de dag op toe dat
het vak van de vooropstelling is voorzien van duidelijke startpositienummers;
het hoofd startofficials is verantwoordelijk voor het verspreiden van de juiste startopstellingen onder de startofficials;
één startofficial zet tijdig de startnummerbordjes in de juiste
volgorde van rijdernummers klaar;
op het moment dat een deelnemer zich in de vooropstelling
meldt wordt deze onder begeleiding van de startofficials
direct op de juiste startpositie geplaatst.

(b) Startopstelling en start
Nadat alle auto’s gereed staan in de vooropstelling meldt het
hoofd startofficials dit aan Race Control. De startofficials laten
na opdracht van Race Control het gehele startveld uitrijden
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voor de verkenningsronde (eventueel achter de Safety Car).
Vervolgens gaan de startofficials naar de starting grid.
De werkzaamheden van de startofficials tijdens de startprocedure worden volgens de onderstaande punten uitgevoerd:
nadat alle wagens van de voorgaande klasse zijn afgevlagd
zet de startofficial verantwoordelijk voor de startnummerbordjes deze samen met een pitmarshal uit op de starting
grid;
zodra de starting grid gereed is, meldt het hoofd startofficials dit aan Race Control;
de startofficials verdelen zich over de starting grid en assisteren bij het opstellen;
de pitmarshals nemen met een gele vlag plaats achter de
pitmuur en assisteren vanaf daar bij het aanwijzen van de
startplaatsen;
zodra een wagen op de juiste positie staat, wordt het startnummerbordje door de startofficials verwijderd;
na het signaal ‘1 minuut’ dient de hele starting grid geëvacueerd te worden van alle personen en nemen ook de startofficials (samen met de pitmarshals) met gele vlag plaats
achter de pitmuur;
één startofficial neemt met een groene vlag achter de grid
plaats en toont deze aan de starter op het moment dat het
gehele veld is teruggekomen van de opwarmronde en alle
wagens stilstaan (alleen bij een staande start);
tijdens de start treden de startofficials op als starting judge
en zien toe op valse starts en melden deze aan het hoofd
startofficials;
wanneer een deelnemer aangeeft niet te kunnen vertrekken
of na de start stil blijft staan, zowel bij de start van de opwarmronde als van de race, toont de dichtstbijzijnde official
achter de pitmuur direct een gezwaaide gele vlag (zie figuur
7.1).
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Pitstraat en paddock
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan met de name reglementaire zaken in de pitstraat. Het toezicht op het naleven van deze reglementen is de verantwoordelijkheid van de
pitmarshals. Dit hoofdstuk is gebaseerd op ondermeer het Autosport Jaarboek van de KNAF.
Praktische invulling en organisatorische aspecten per circuit kunt u lezen in de kaders op
pagina 50 en 51.
De startprocedure behoort primair tot het takenpakket van de startofficials. De pitmarshals
kunnen hierbij assisteren en zorgen ervoor dat ook tijdens de start alles in de pitstraat volgens de reglementen verloopt.

8.1

Pitstraat

De controle van de pitstraat over de gehele lengte en het daaraan parallel lopende baanvak
is de verantwoordelijkheid van de pitssteward.
De maximum snelheid in de pitstraat is 60 km per uur (voor ‘basic autoraces’ zoals de Zomeravondcompetitie 20 of 40 km per uur).
Geen enkel voertuig mag in de pitstraat, Parc Fermé of het TC verblijven anders dan racewagens die daarvoor toestemming hebben en interventievoertuigen (laat deze op de juiste
plaats parkeren).
Open vuur en/of roken is verboden in de pitboxen, in de pitstraat en op het pitdak. Kinderen
onder de 16 jaar worden niet toegelaten in de pitstraat. Pitmarshals dienen hierop toe te
zien en tevens de aanwezige personen te controleren op het in bezit hebben van de juiste
kaarten. Er dient tevens op gecontroleerd te worden dat geen onbevoegde personen via de
pitboxen of langs andere wegen de pitstraat binnen komen. Niemand, anders dan dienstdoende officials, mag zich via de in– en uitgang van de pitstraat naar het circuit begeven.
Alle verplaatsingen in de pitstraat tijdens een training of race dienen begeleid te worden
door de pitmarshals. Auto’s die de training/race beëindigd hebben dienen begeleid te worden richting Parc Fermé of de paddock/pitbox.
Auto’s die tijdens een training of race via de pitstraat de paddock oprijden (op Zandvoort via
box 0 of hek noord en op Assen via TC of hek noord) dienen aan Race Control gemeld te
worden.
Na het beëindigen van training of race dienen alle auto’s en de daarbij behorende teamleden de pitstraat weer te verlaten, zodat de deelnemers van de opvolgende klasse de pitstraat
kunnen betreden.
Het is niet toegestaan om in de pitstraat en in de pitboxen te tanken, tenzij hiervoor in het
Bijzonder Reglement een uitzondering is gemaakt.

(a) Snelle en werkbaan
De pitstraat is verdeeld in twee banen. De baan die het dichtst bij de pitmuur ligt, is de
‘snelle’ baan. Deze moet altijd vrij gehouden worden om racewagens, maar ook de Safety
Car en interventievoertuigen vrij baan te geven.
De baan die het dichtst bij de pitboxen ligt is de ‘binnenbaan’ oftewel de ‘werkbaan’ en dit
is de enige locatie waar werkzaamheden aan de auto uitgevoerd mogen worden.
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8.1 Pitstraat.

De strook tussen de snelle baan en de werkbaan, de veiligheidsstrook, mag alleen overgestoken worden om naar de werkbaan te gaan of om deze te verlaten.
Deelnemende teams mogen geen lijnen aanbrengen in de pitstraat.
Er mag geen gereedschap en dergelijke worden achtergelaten op de snelle baan. Een auto
mag alleen op de snelle baan binnenkomen of er blijven rijden als de rijder in zijn normale
positie achter het stuur in de auto zit; zelfs als de auto geduwd wordt.
Monteurs en teambemanning mogen alleen in de pitstraat komen direct voordat zij geacht
worden werkzaamheden uit te voeren aan een auto en dienen zich na beëindiging van de
werkzaamheden zo snel mogelijk terug te trekken.

(b) Veiligheidsmaatregelen bij pitstops
Het voor– en achterwaarts duwen op de uiterste rechterzijde in de pitstraat is toegestaan.
Achteruitrijden met ingeschakelde achteruitrijdversnelling is verboden!
Indien een wagen zijn pitbox voorbij rijdt, mag de auto door de pitbemanning worden teruggeduwd.
Gedurende iedere pitstop is de bestuurder verplicht de motor af te zetten, tenzij anders is
aangegeven in het Bijzonder Reglement.
Tijdens werkzaamheden in de pits mag de motor worden gestart met externe energieleveranciers.
Gedurende een training of race mag de pitstraat niet worden verlaten onder een getoonde
rode vlag en/of rood licht. Tijdens de race verlaat de bestuurder onder eigen verantwoordelijkheid de pitstraat. Aan een uitrijdende coureur moet echter altijd een onbewogen blauwe
vlag getoond worden. In geval van een Safety Car procedure is de uitgang van de pitstraat
gesloten op het moment dat de Safety Car en de formatie auto’s daarachter de uitgang van
de pitstraat nadert tot het moment dat de laatste auto van de formatie de uitgang van de
pitstraat is gepasseerd.

(c) Pitmuur
Slechts een beperkt aantal personen per deelnemende auto mag plaats nemen aan de pitmuur.
Tijdens de start van de race moet de pitmuur vrijgehouden worden van alle personen met
uitzondering van daartoe bevoegde officials. Dit in verband met risico op startcrashes. Na
aanvang van de formatieronde moet de pitmuur vrijgemaakt worden, pas nadat het gehele
startveld de pitmuur is gepasseerd mogen de teamleden plaats nemen aan de pitmuur.
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(d) Zwarte vlag, ‘meatball’, Stop-and-Go en Drive Through
Ter hoogte van de toren is in de pitstraat een zogenaamde penalty area aangelegd, waar de
Stop-and-Go straf uitgevoerd moet worden. Deze penalty area èn de route er naar toe en
vandaan moeten zoveel mogelijk vrij gehouden worden van personen, materialen en voertuigen, zodat een Stop-and-Go straf altijd veilig uitgevoerd kan worden.
Wanneer een rijder op last van de wedstrijdleiding, bijvoorbeeld door het tonen van de zwarte vlag of zwarte vlag met oranje cirkel (meatball), zich in de pitstraat bij de wedstrijdleiding
moet melden, probeer deze dan ruim vóór of na de penalty area te laten parkeren.
Wanneer een rijder een Drive Through straf opgelegd krijgt, moet deze één doorgang door de
pitstraat maken, zónder bij zijn team of pitbox te stoppen. Zowel bij de Stop-and-Go als de
Drive Through straf dient de geldende maximum snelheid gerespecteerd te worden.

(e) Speedgun
De snelheid in de pitstraat kan gecontroleerd worden door een Judge of Fact met behulp
van een speedgun. De Judge of Fact geeft elke door hem geconstateerde overtreding (met
betrekking tot snelheidsovertredingen) door aan Race Control en bevestigd dit vervolgens
schriftelijk middels een rapport.

(f) Safety Car procedure
Tijdens een Safety Car procedure is het rijders toegestaan om de pitstraat in te rijden om
bijvoorbeeld de reglementair voorgeschreven pit stop uit te voeren. Het uitrijden van de pitstraat is tijdens de procedure echter beperkt. Wanneer de Safety Car (en de daaropvolgende
formatie) SC Line 1 (ter hoogte van de ingang van de pitstraat) passeert wordt deze tijdelijk
gesloten. Zodra de Safety Car SC Line 2 passeert (ter hoogte van de uitgang van de pitstraat) zal de uitgang weer geopend worden.
Wanneer het rechte eind van start/finish door bijvoorbeeld een ongeval (geheel of gedeeltelijk) geblokkeerd is, is het mogelijk dat Race Control besluit om de Safety Car en de daaropvolgende formatie door de pitstraat te laten rijden in plaats van over start/finish. In dit geval
dient de snelle baan onmiddellijk vrij gehouden te worden.

8.2

8.2 Pitstraat en Safety Car procedure.
Zodra de Safety Car de SC Line 1
passeert wordt de uitgang van de pitstraat gesloten. Deze wordt weer geopend op het moment dat de Safety Car
SC Line 2 passeert.

Parc Fermé

Tenzij anders vermeld moeten alle auto’s, onder verantwoordelijkheid van de betrokken rijders direct na het beëindigen van de training/race, dan wel - indien van toepassing - na de
prijsuitreiking, onmiddellijk in het Parc Fermé (gesloten wagenpark) worden geplaatst.
Niemand mag aan de auto’s in het Parc Fermé komen met uitzondering van de daartoe bevoegde officials. Een rijder heeft alleen met uitdrukkelijke toestemming van het Hoofd van
de Technische Commissie (HTC) toegang tot het Parc Fermé. Alleen na toestemming van de
HTC mag een auto het Parc Fermé verlaten.

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Organisatie Pitmarshals
De werkzaamheden van de officials in de pitstraat zijn volgens
de onderstaande punten georganiseerd. Met betrekking tot
trainingen geldt in het algemeen:
voor de pitstraat zijn pitmarshals nodig, onder leiding van
een hoofd pitmarshal (HPM) en assistent;
één pitmarshal is verantwoordelijk voor de uitgang van de
pitstraat (met groene, rode en blauwe vlag);
de overige pitmarshals verdelen zich over de hele pitstraat
(op de werkbaan);
op het moment dat er een nieuwe klasse in de pitstraat
oprijdt naar de uitgang van de pitstraat, nemen de pitmarshals positie in op de veiligheidsstrook en begeleiden dit;
de pitmarshals zien toe op alle personen in de pitstraat
(maximaal 3 personen per deelnemende auto aan de pitmuur, oversteken van de snelle baan tot een minimum beperken);
de pitmarshals zien toe op de handelingen van de teams in
de pitstraat;
de pitmarshals stellen zich van te voren op de hoogte welke

auto’s in hun vak kunnen komen en weer vertrekken;
de pitmarshals maken gebruik van een fluitje om collega’s
en personen in de pitstraat te waarschuwen voor in– en
uitgaand verkeer;
op het moment van afvlaggen wordt de uitgang van de pitstraat direct gesloten door Race Control d.m.v. de rode lamp
einde pitstraat. Deelnemende auto’s, ook die met een pitbox, die Parc Fermé hebben en die nog in de pitstraat staan,
mogen deze verlaten na de melding “alle wagens zijn afgevlagd” door Race Control.
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onderstaande:
na het starten van de opwarmronde dient de hele pitmuur
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ZANDVOORT
straat direct gesloten door Race Control d.m.v. de rode lamp
einde pitstraat. Nadat alle wagens op de baan zijn afgevlagd
dienen alle auto’s de pitstraat te verlaten via de baan, zodat
ruimte gemaakt kan worden voor de nieuwe klasse;
indien er (verplichte) pitstops worden uitgevoerd zien de
pitmarshals samen met de (2e groep) startofficials toe op de
uitvoering hiervan en de correcte naleving van de regels.

ASSEN

ASSEN

Organisatie Pitmarshals
De werkzaamheden van de officials in de pitstraat zijn volgens
de onderstaande punten georganiseerd. Met betrekking tot
trainingen geldt in het algemeen:
voor de pitstraat zijn minimaal 9 pitmarshals nodig, onder
leiding van de hoofd pitmarshal;
zeven pitmarshals verdelen zich over de hele pitstraat en
nemen positie in op de werkbaan;
één pitmarshal is verantwoordelijk voor de uitgang van de
pitstraat (met groene, rode en blauwe vlag);
één pitmarshal is verantwoordelijk voor de ingang naar de
paddock/het Parc Fermé;
op het moment dat er een nieuwe klasse in de pitstraat oprijdt naar de uitgang van de pitstraat, nemen de pitmarshals
positie in op de veiligheidsstrook en begeleiden dit;
de pitmarshals zien toe op alle personen in de pitstraat
(maximaal 3 personen per deelnemende auto aan de pitmuur, oversteken van de snelle baan tot een minimum beperken);
de pitmarshals zien toe op de handelingen van de teams in
de pitstraat;
de pitmarshals stellen zich van te voren op de hoogte welke
auto’s in hun vak kunnen komen en weer vertrekken;
de pitmarshals maken gebruik van een fluitje om collega’s
en personen in de pitstraat te waarschuwen voor in– en
uitgaand verkeer;
op het moment van afvlaggen wordt de uitgang van de pitstraat direct gesloten. Deelnemende auto’s zonder pitbox die
nog in de pitstraat staan, verlaten deze onder begeleiding
van de pitmarshals via hek noord. Afgevlagd inkomend verkeer zonder pitbox verlaat de pitstraat via de TC/Parc Fermé.

langs de starting grid (met een opgerolde gele vlag!) en
assisteren vanachter de vangrail bij het opstellen. Eén pitmarshal blijft bij de uitgang van de pitstraat;
de startofficials stellen de auto’s op;
na het signaal ‘1 minuut’ dient de hele starting grid geëvacueerd te worden van alle personen (ook officials);
na het starten van de opwarmronde dient de hele pitmuur
geëvacueerd te worden van alle personen, de pitmarshals
blijven samen met de startofficials achter de pitmuur langs
de starting grid met een gele vlag (niet bij een rollende
start!);
minimaal 3 pitmarshals blijven in de pitstraat en zien vanaf
de veiligheidsstrook erop toe dat er geen onbevoegde personen aan de pitmuur verblijven;
de pitmarshals en startofficials assisteren vanachter de pitmuur de deelnemers na terugkomst van de opwarmronde bij
het innemen van de juiste positie (niet bij rollende start!);
de officials achter de pitmuur waarschuwen onmiddellijk
met een gezwaaide gele vlag op het moment dat een deelnemer aangeeft niet te kunnen vertrekken of indien een auto
blijft staan nadat het startsignaal is gegeven;
indien een wagen na de start blijft staan assisteren de pitmarshals bij het verwijderen van de auto (eventueel duwen);
na het vertrek van het hele veld en het passeren van de
interventievoertuigen (Medical Car en rescuewagen) mogen
maximaal 3 personen per deelnemende auto aan de pitmuur
plaats nemen;
tijdens de race stellen de pitmarshals zich weer verdeeld op
op de veiligheidsstrook en begeleiden met een opgerolde
gele vlag het in– en uitrijdende verkeer;
op het moment van afvlaggen wordt de uitgang van de pitstraat direct gesloten. Na het afvlaggen dienen alle auto’s de
pitstraat te verlaten (via hek noord, of voor inkomend verkeer
via de ingang van TC/Parc Fermé), zodat ruimte gemaakt kan
worden voor de nieuwe klasse;
indien er (verplichte) pitstops worden uitgevoerd zien de
pitmarshals toe op de uitvoering hiervan en de correcte naleving van de regels.

Specifiek voor races gelden naast bovenstaande punten ook de
onderstaande:
alle deelnemende auto’s, ook die met een pitbox, dienen via
de vooropstelling te beginnen aan de verkenningsronde (op
voorwaarde dat de startprocedure geen ‘vrije’ verkenning
heeft);
auto’s die vanuit een pitbox naar de vooropstelling moeten,
worden door de pitmarshals begeleid naar hek noord;
nadat alle auto’s voor de verkenningsronde zijn uitgereden,
stellen de pitmarshals zich verdeeld op achter de pitmuur
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Wanneer post 1 niet bezet is dan wordt op start/finish een
vlagpost bezet door de pitmarshals.
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Circuitspecifieke
bijlagen
Het uitgangspunt voor dit handboek is eenduidige instructies en procedures voor de baanofficials die actief zijn op beide Nederlandse circuits, namelijk Circuit Park Zandvoort en TT
Circuit Assen. Er bestaan echter wel voor elk circuit specifieke afspraken.
De per circuit verschillende zaken worden in deze bijlage weergegeven.
Circuit Park Zandvoort
A1
Circuitopstelling
A2
Baanrapport
A3
Dagstaat
A4
Safety Car procedure

54
55
56
57

TT Circuit Assen
A5
Circuitopstelling
A6
Baanrapport
A7
Safety Car procedure

59
60
61
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A1
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Circuitopstelling Zandvoort
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A2

55

Baanrapport Zandvoort
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A3

Dagstaat Zandvoort

DAGSTAAT
Evenement

DPP Races Zandvoort

Datum

1 april 2008

Observer

Jan de Opletter

Post

3

Assistent

Jeroen Crevels

Marshal

Tommy Luijendijk

Marshal

Donny Verstappen

Marshal

Arie Lammers

Klasse

Tijdstip

F. Ford

13.24

Nr. 16

,, ,,

13.28

Nr. 7

13.29

Nr. 23 inh. Bw.G. Rapport gemaakt!

BMW

14.55

Code SC (einde 15. 01)

,,

15.12
15.12

,, ,,

,,

Baanvak Gemeld
3-4
nr. 2. Nr. 7

, nr. 2

in GB, m.b.v. 1-0-1 veilig

3-4 Li.

X

3-4

X

Nr. 26 lekt olie, Olievlag 4R.

2-3-4

X

Nr. 13

3-4 Re

X

veilig

Spin, zelfstandig vertrokken

Naast de baan, zelfstandig vertrokken

Spin, uitgevallen

Naast de baan, uitgevallen
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Safety Car procedure Zandvoort

Startprocedure: Staande start
Na opdracht van Race Control gaat de Safety Car met ontstoken stroboscooplampen
volgens een vooraf afgesproken route naar de positie voor de startlijn.
Als de Safety Car op positie staat kunnen de deelnemende voertuigen hun positie in
nemen achter de Safety Car. Indien toegestaan kunnen ze een extra opstelronde rijden
en zullen zij de startopstelling passeren door de pitstraat.
Bij geen bericht van Race Control vertrekt de Safety Car bij het 1 minuut signaal naar
uitgangspositie en meldt zich daar aangekomen.
De Safety Car staat stand-by voor een eventuele inzet.

Startprocedure: Rollende start
Na opdracht van Race Control gaat de Safety Car met ontstoken stroboscooplampen
volgens een vooraf afgesproken route naar de positie voor de startlijn.
Als de Safety Car op positie staat kunnen de deelnemende voertuigen hun positie innemen achter de Safety Car. Indien toegestaan kunnen ze een extra opstelronde rijden en
zullen zij de start opstelling passeren door de pitstraat.
Bij het ontsteken van de groene startlichten door de wedstrijdleiding, vertrekt de Safety
Car voor de formation lap rollende start.
Op verzoek van de wedstrijdleiding vertraagt de Safety Car zijn snelheid om het veld te
laten formeren.
Als het veld geformeerd is zal de Safety Car na opdracht vanuit Race Control zijn snelheid verhogen en de baan verlaten via de pitsingang en gaat op positie staan einde pitstraat en meldt zich daar af. Het veld kan gestart worden.
De Safety Car staat stand-by voor een eventuele volgende inzet.

Startprocedure: Starten in Safety Car procedure
Bij de gevallen dat Race Control opdracht heeft gegeven om te starten in een Safety Car
procedure ontsteekt de Safety Car bemanning bij het 1 minuut signaal de oranje zwaailichten op de Safety Car.
Bij het ontsteken van de groene startlichten door de wedstrijdleiding, vertrekt de Safety
Car rustig voor de Safety Car procedure (dit is start race en er is dus geen formation lap!)
Als de Safety Car opdracht krijgt van Race Control om de gele zwaailampen op de Safety
Car te doven doet zij dit onmiddellijk of op de afgesproken plaats.
De Safety Car maakt de ronden af en verlaat de baan bij ingang pitstraat en gaat op
positie staan einde pitstraat en meld zich daar af.
De Safety Car staat stand-by voor een eventuele volgende inzet.

Stand-by
Als Race Control de melding “Safety Car stand-by” of “Safety Car CODE 10” heeft gegeven ontsteekt de Safety Car zijn stroboscooplampen en gaat voor de lijn einde pitstraat
staan en wacht daar nadere instructies van Race Control af.
Deze stand-by stelling kan overgaan in twee verschillende fasen:
1. “Safety Car einde stand-by”, de Safety Car gaat dan weer achteruit terug naar zijn
uitgangspositie voor een volgende inzet.
2. De inzet gaat over in “CODE Safety Car”, de procedure wordt verder beschreven onder CODE: Safety Car.
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CODE Safety Car
Als de melding “CODE Safety Car” is gegeven door Race Control, ontsteekt de Safety
Car zijn oranje zwaailampen, passeert de lijn einde pitstraat en gaat rechts naast de
witte lijn staan.
Hier wacht de Safety Car op nadere instructies van Race Control.
Het kan voorkomen dat deze tussenfase wordt overgeslagen en dat de Safety Car direct
de baan wordt opgestuurd en wellicht ook direct zijn ronde(s) moet aanvangen. Houdt
hier altijd rekening mee.
Als het volledige veld is gepasseerd en de kop is in aantocht krijgt de Safety Car de melding dat hij op de baan moet gaan staan.
Als de kop de Safety Car nadert mag deze “zelfstandig” zijn rondes aanvangen.
In de voorkomende gevallen dat er achterliggers te dicht voor de leider van het veld rijden zal de Safety Car voor de achterliggers worden geplaatst.
De Safety Car zal dan van Race Control de opdracht ontvangen de achterliggers te laten
passeren d.m.v de groene lamp en de rechterhand van de Safety Car-observer uit het
raam van de auto. Deze maakt dan een wuivend gebaar.
Tijdens het rijden van de rondes zal de Safety Car instructies van Race Control kunnen
ontvangen met betrekking tot de positie van het incident, de te rijden zijde van de baan,
de te rijden snelheid, de conditie van de baan, het rijden van een alternatieve route enz.
Als de wedstrijdleiding besluit om de procedure te beëindigen zal de Safety Car van
Race Control de opdracht krijgen de lampen te doven (dit kan gebeuren op elke plaats
op de baan) en dit dient ter stonden te worden opgevolgd of te gebeuren op de afgesproken plaats.
De Safety Car komt aan het einde van deze ronde, ingang pitstraat naar binnen en rijdt
naar zijn positie en meldt zich daar gereed voor een volgende inzet.
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A5

Circuitopstelling Assen

Circuitopstelling
Autosport

VER

2

3
VER

Grand Prix Circuit 4.555 meter

6

RES
FIV
AMB

4

7
1
8

BRW

BE

CC

BE

5

RES

VER

SC

22

VER

9
21

RES

10

20
VER

19

11
RES
AMB

18

12
17

13

14

RES

Rescue

FIV

Fast Intervention Vehicle

AMB

Am bula nce

BRW

Brandweer

SC

Safety Car

CC

Course Car

VER
BE

16

Verreiker
Bergi ngsvoertui g

15
VER
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A6
C

Baanrapport Assen

 Achterzijde
Overige overtredingen

NUMMER
OVERTREDING

 Technisch mankement
(zie omschrijving)

 Proefstart

 Overig (zie omschrijving)

Voorzijde

OMSCHRIJVING

BAANRAPPORT
AUTORENSPORT

Afhankelijk van overtreding deel A, B óf C volledig invullen.
Invullen in blokletters en voorzien van handtekening.
Rapport direct melden aan Race Control.

A

SITUATIESCHETS
EVENEMENT

DATUM

KLASSE/GROEP

TIJDSTIP/RONDE

 Training

ONDERDEEL

 Kwalificatie

 Race

BAANPOST

BAANVAK

NAAM SCHRIJVER

FUNCTIE

NAAM GETUIGE
WEERSOMSTANDIGHEDEN

A

TT Circuit Assen – NL

CIRCUIT

FUNCTIE

 Zonnig

 Bewolkt

 Regen

ZICHTBAARHEID

 50-100 m
 100-200 m

 > 200 m

Ongeoorloofd inhalen (onder vlagsignalen)

NUMMER

HAALT IN NUMMER(S)

INHALEN
ONDER/TIJDENS

 Gele vlag ( Enkel  Dubbel)
 Code rood

REDEN VAN GELE
VLAG

 Officials / interventievoertuig(en)* ter plaatse
 Oliebestrijding / opruimen van onderdelen*

 Safety Car procedure
 Code geel (neutralisatie)

 Opwarm-/formatieronde
 Uitloopronde

 Alleen gestrande wagen op de baan
 Alleen gestrande wagen naast de baan

 Anders, namelijk:
HOE LANG WAS
GELE VLAG REEDS
GETOOND?

 0-5 seconden
 5-10 seconden

INHALEN VOND
PLAATS

 Ná de 1e gele vlag en vóór de 2e gele vlag
 Ná de 2e gele vlag en vóór het incident

 Na het incident en vóór de groene vlag

DE INGEHAALDE
WAGEN(S)

 Is (zijn) van dezelfde klasse of een hogere klasse
 Is (zijn) van een lagere klasse

 Reed (reden) op wedstrijdsnelheid
 Reed (reden) langzamer / extra langza(a)m(er)

B

 10-30 seconden
 30-60 seconden

 meer dan 60 seconden
 meer dan 1 ronde

Rijgedrag

NUMMER

Zie situatieschets achterzijde

RAAKT NUMMER(S)

OORZAAK/REDEN

 Remt niet
GEVOLG
Betrokken (aangereden)
auto:

 Remt te laat

 Raakt plaats(en) kwijt
 Komt naast de baan terecht
 Raakt de vangrail/bandenstapels
 Anders, zie opmerkingen

 Rijdt in op
 Komt in de grindbak terecht
 Raakt in een spin
 Slaat over de kop
Meerdere antwoorden mogelijk

OMSCHRIJVING
OPMERKINGEN

HANDTEKENING SCHRIJVER
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A7

Safety Car procedure Assen

Algemeen
Uitgangsstelling
Op de betonplaten (achter de vangrail) bij post 22.
Zowel chauffeur als bijrijder/observer in volledig outfit (race overall en helm).
Verbindingen
Rechtstreeks met Race Control op medische frequentie middels portofoon en mobilofoon.
Meeluisteren via portofoon op baanposten frequentie.
Inzetprocedure
Melding
“Safety Car attentie”
Actie
Deuren sluiten, motor starten en voorbereiden op oprijden richting doorgang in
vangrail
Er is een situatie op of langs de baan ontstaan waarvoor Race Control beraadt of een inzet
van de Safety Car noodzakelijk/gewenst is. Mocht de situatie veranderen, waardoor een mogelijke inzet van de Safety Car niet meer noodzakelijks is, dan wordt dit gemeld.
“Safety Car stand-by”
Oprijden tot aan doorgang, zwaailampen ingeschakeld, opdracht tot oprijden
baan afwachten
Race Control zal voordat de Safety Car uit kan rijden de Safety Car procedure afkondigen,
waarna alle baanposten gezwaaid geel en het bord SC tonen. Race Control bepaalt, mede op
basis van de interne beelden, wanneer de Safety Car kan/moet uitrijden.
Melding
Actie

“Safety Car uit” of “Safety Car op de baan”
Direct uitrijden, met gepaste snelheid deelnemers opvangen
De Safety Car rijdt hierna direct uit en wacht verdere opdrachten (o.a. met betrekking tot
vervolgsnelheid) af.
Melding
Actie

Opmerkingen
— De Safety Car moet niet oprijden bij het commando “Code Safety Car” welke op het
baanposten frequentie gegeven wordt, maar moet wachten tot het commando “Safety
Car uit” of “Safety Car op de baan” welke op de medische frequentie gegeven wordt.
— Afhankelijk van de ernst van de situatie waarvoor een Safety Car wordt ingezet, wordt
besloten om de Safety Car direct te laten oprijden ongeacht de positie van de koploper
of om de koploper op te wachten.
— De Safety Car meldt altijd direct het startnummer van de eerste auto die zich achter de
Safety Car bevindt.
— Wanneer de koploper zich niet achter de Safety Car bevindt geeft Race Control de opdracht wanneer het toegestaan is om middels de groene lamp deelnemers voorbij te laten gaan. In de regel zal dit pas plaatsvinden wanneer de situatie zich heeft gestabiliseerd en er een formatie van auto’s achter de Safety Car heeft gevormd.
— Wanneer de Safety Car ingezet wordt voor een situatie nabij Start/Finish en/of de eerste
bocht én het deelnemersveld is nog compact (bijvoorbeeld na een startongeval), zal Race Control de Safety Car opdracht geven om achteruit richting post 19/20 te rijden, om
daar de deelnemers vanuit de Ramshoek op te wachten. Race Control zal tijdig waarschuwen wanneer de deelnemers naderen.
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“Safety Car zwaailampen uit(schakelen bij …)”
Zwaailampen uitschakelen (op de aangegeven locatie) en eerstvolgende nadering
pitstraat inrijden
Race Control geeft aan wanneer de Safety Car de zwaailampen mag uitschakelen. Vanaf dat
moment mag de koploper het tempo bepalen, de Safety Car blijft aanvankelijk met dezelfde
snelheid doorrijden en probeert, indien mogelijk, vanaf post 18 bij het veld weg te rijden om
vervolgens de pitstraat in te rijden. Race Control beëindigt pas de Safety Car procedure nadat de koploper de start/finishlijn nadert.

Melding
Actie

Startprocedure: Rollende start
Verlichting
Géén zwaailampen, alleen front- en achterflitsers.
Verkenningsronde
Afhankelijk van klasse, gecontroleerd onder aanvoering van de Safety Car vanuit de pitstraat
of vrij vanuit pitboxen.
Formatieronde
Na count down één formatieronde (of afhankelijk van klasse en/of omstandigheden meerdere formatierondes) achter de Safety Car (of Pace Car). Constante snelheid van 80-100 km/h
(afhankelijk van klasse). Indien noodzakelijk in opdracht van Race Control tijdelijk snelheid
minderen om formatie vorm te geven.
Ter hoogte van post 17 snelheid minderen en opdracht van Race Control afwachten. Via
ingang pitstraat naar uitgangsstelling rijden.

Startprocedure: Staande start
Verlichting
Géén zwaailampen, alleen front- en achterflitsers.
Verkenningsronde
Afhankelijk van klasse:
— veld vanuit pitstraat/Pre Grid Area meenemen naar start grid; of
— opstellen op start grid en zonder tegenbericht wegrijden bij 5/3 minuten-signaal.
Zonder tegenbericht van Race Control bij het 1 minuut-signaal vertrekken en halve ronde
maken richting noordelijke doorsteek. Opstellen op noordelijke doorsteek (ter hoogte van
Oude Veenslang) en hier eerste ronde afwachten. Indien na de start en/of in de eerste ronde
besloten wordt de Safety Car in te zetten dan de baan oprijden vanaf de noordelijke doorsteek en tussen post 19/20 en 21 het veld vóór de ingang van de pitstraat opwachten. Indien de Safety Car niet ingezet hoeft te worden, dan na passeren van de Medical Car (of na
opdracht van Race Control) via ingang pitstraat naar uitgangsstelling.
Opwarmronde
Het veld rijdt zelfstandig een opwarmronde.

Startprocedure: Starten in Safety Car procedure
De wedstrijdleiding kan besluiten om, bijvoorbeeld vanwege klimatologische omstandigheden, de race te starten in een Safety Car procedure, zowel bij een staande als rollende start.
Verlichting
Na opdracht van Race Control zwaailampen inschakelen (vóór het 1 minuut signaal).
Na de count down vertrekt de Safety Car met achter zich het volledige veld en vangt de race
direct aan, er is geen opwarm– of formatieronde.
De procedure is gelijk aan de Safety Car procedure.
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B1

Auto en veiligheid

Veiligheidsuitrustingen
In hoofdstuk 6 zijn de verschillende voorzieningen besproken die in raceauto’s zijn aangebracht ter bevordering van de veiligheid van de coureur. Deze bijlage biedt afbeeldingen van
de voorzieningen, voor zowel gesloten als open raceauto’s, ter visualisatie en herkenning.
Veiligheidsgordels
Deze gordels zijn er in verschillende uitvoeringen: 4-, 5- en 6-punts. De gordels zijn uitgerust met een draai- of drukknopsluiting, waardoor ontgrendeling eenvoudig is.

Veiligheidsnet
Veiligheidsgordels

6-punts veiligheidsgordels,
toegepast in gesloten racewagens

Racestoel

4-punts veiligheidsgordels,
toegepast in formulewagens

aug-2010

01082010/64

65

BIJLAGEN

Racestoel en veiligheidsnet
Gesloten racewagens zijn voorzien van een stevige kuipstoel die samen met de gordels ervoor zorgt dat de coureur stevig ‘ingesnoerd’ zit.
Indien een raceauto voorzien is van een veiligheidsnet, mag het raam aan de bestuurderszijde geopend zijn.

Rolkooi
De rolkooi biedt extra stevigheid aan de raceauto en beschermt de coureur bij een botsing,
crash en koprol.

Hoofdstroomschakelaar en intern brandblussysteem
Met behulp van de hoofdstroomschakelaar kan in één keer het gehele elektrische circuit van
de auto onderbroken worden, waardoor tevens de motor en de brandstofpomp uitgeschakeld
worden. Deze hoofdstroomschakelaar is aan de buitenzijde bereikbaar en herkenbaar aan de
sticker met de rode schicht op een blauwe achtergrond.





Positie hoofdstroomschakelaar en
schakelaar voor interne brandblusser
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De interne brandblusser kan in veel gevallen aan de buitenzijde van de auto ingeschakeld
worden. De schakelaar, elektronisch of mechanisch, is vaak naast die van de hoofdstroomschakelaar gesitueerd of daar in de buurt en herkenbaar aan de sticker met een E.
De coureur kan de brandblusser van binnenuit activeren.
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Bij formulewagens zijn de hoofdstroomschakelaar en het bedieningsmechanisme voor de
interne brandblusser achter de rolbeugel gepositioneerd.



Positie hoofdstroomschakelaar en
schakelaar voor interne brandblusser

Slepen en takelen
Voor het verslepen van gesloten raceauto’s zijn deze voorzien van een sleepoog aan zowel de
voor– als achterzijde.
Met behulp van een speciale takelbalk kan een gesloten racewagen getakeld worden.

Sleepoog

Sleepoog

Met behulp van de rolbeugel (die bij een koprol ervoor zorgt dat de coureur beschermd
blijft) kan een formulewagen gesleept en getakeld worden.

Rolbeugel
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B2

Aanwijzingen ten behoeve van de inzet van een
verreiker/shovel voor het slepen of takelen van een
racewagen

Gebruik verreiker/shovel
Zet de verreiker/shovel altijd inzet gereed bij de opening in de vangrail/bandenstapels op
de afgesproken plaats.
Prepareer de benodigde sleepmaterialen en bevestig deze inzetgereed:
productie-/toerwagens:
- standaard lange sleepband bevestigd aan jip/giek
- evenaar opgeborgen op verreiker/shovel
formulewagens:
- standaard korte evenaar bevestigd aan jip/giek
Blijf in de buurt van de verreiker/shovel of nog beter in de verreiker zolang er auto’s op de
baan rijden.
Start de verreiker/shovel zodra er een auto stilvalt binnen het werkgebied. Breng alles in
gereedheid en wacht de inzetopdracht van Race Control af.
Gebruik altijd 4-wiel aandrijving bij het rijden in de grindbak!
Ga nooit zonder toestemming met de verreiker/shovel op het circuit staan! Probeer alle
werkzaamheden vanuit de grindbak en/of berm te doen.
Probeer minimaal 3 meter van de baan te blijven met de verreiker/shovel.
Probeer te voorkomen dat je met je rug naar de rijrichting moet werken.
Ga nooit haaks met de verreiker/shovel op een te slepen wagen staan om omslaan van de
auto te voorkomen.

Algemeen
Alle racewagens moeten voorzieningen hebben om gesleept te kunnen worden.
Productie– en toerwagens zijn voorzien van sleepogen (uit metaal vervaardigd of een nylon
bandje); één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Ze zijn in een opvallende kleur
gespoten en/of worden aangegeven met pijlen en/of het woord ‘TOW’.
Formulewagens beschikken over een rolbeugel waaraan het voertuig met behulp van een
band (rondstropje) voortgesleept kan worden. Formulewagens zijn in sommige gevallen
ook voorzien van een beugel aan de achterzijde waaraan het voertuig achterwaarts gesleept kan worden.

Slepen of takelen?
Slepen vindt in principe alleen plaats als een auto vrij kan bewegen.
Formulewagens worden in principe altijd getakeld, terwijl gesloten auto’s eerder gesleept
zullen worden.
Wanneer de stuurinrichting of wielophanging van een auto beschadigd is dient er getakeld
te worden. Ook als er een wiel afgebroken is of de aandrijfas gebroken is moet de auto
getakeld worden. Geef dit altijd zo snel mogelijk aan Race Control door.
Takelen van gesloten auto’s vindt tijdens een training of race alleen plaats als de auto te
gevaarlijk staat. In alle andere gevallen worden takelwerkzaamheden van gesloten auto’s
zoveel mogelijk na afloop van een training of race of onder een Safety Car procedure uitgevoerd. Race Control heeft hierin de beslissende stem.
In voorkomende (dringende) gevallen kan het nodig zijn dat er toch besloten wordt een
auto weg te slepen, terwijl regulier gezien getakeld zou moeten worden (bijvoorbeeld bij
een afgebroken wiel). De situatie kan het noodzakelijk maken dat de wagen eerst veilig
gesteld wordt door te verslepen, ondanks dat extra schade kan ontstaan.
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Slepen
Bevestig de sleepkabel aan het sleepoog aan de voor– of achterzijde van de auto.
Laat bij het wegslepen altijd de sleepkabel eerst langzaam op spanning komen door bijvoorbeeld de giek in te schuiven en ga pas slepen (rijden) wanneer de kabel volledig op
spanning is.
Lift, wanneer de sleepkabel aan de voorzijde bevestigd is, de auto middels de giek een
paar centimeter omhoog, zodat de voorwielen makkelijker door het grind rijden. Lift de
auto niet te ver om te voorkomen dat de achterbumper zich in de grindbak graaft en afbreekt.
Lift de auto nooit omhoog wanneer de sleepkabel aan de achterzijde is bevestigd, tenzij
één van de wielen is afgebroken of geblokkeerd.
Bij een sleep dient in veilige situaties de coureur of trackmarshal in de wagen plaats te
nemen en bij te sturen.
Denk om de draaicirkel van een raceauto; te kort draaien kan leiden tot het breken van
het sleepoog of het laten kantelen van de auto!
Gebruik de verreiker/shovel en/of de gestrande wagen zoveel mogelijk als ‘buffer’.
Ga nooit tussen het te slepen voertuig én de verreiker/shovel staan wanneer er gesleept
wordt.
Sleep de auto altijd zo dicht mogelijk langs en evenwijdig aan de vangrail en/of bandenstapels weg van de gevarenzone, bij voorkeur met de rijrichting mee.
Als de auto niet achter de vangrail geparkeerd kan worden probeer de auto dan op een zo
veilig mogelijke plaats te stallen, waar de kans dat de auto door andere auto’s geraakt kan
worden zo klein mogelijk is.
Probeer tijdens het slepen (vooral bij formulewagens en laag geplaatste toerwagens)
rekening te houden met oneffenheden in de service road en berm.
Probeer, uit het oogpunt van veiligheid, zoveel mogelijk het grind van een uit de grindbak
gesleepte auto te (laten) verwijderen.

Takelen
Takel een auto nooit hoger dan nodig is en rijd met een matige snelheid.
Probeer te voorkomen dat de takelbalk in contact komt met de carrosserie van de auto.
Bevestig een sleepkabel aan de getakelde auto en geef hierdoor sturing aan de getakelde
auto en help bij het plaatsen ervan op de takelwagen.
Ga nooit onder een getakelde auto staan.

Takelen formulewagens: gebruik de korte evenaar en een rondstrop
Plaats de rondstrop door de rolbeugel of de speciale opening in de luchtinlaat achter de
coureur.
Bevestig de rondstrop aan de haken van de korte evenaar.
Gebruik nooit de lange sleepband voor het takelen van een formulewagen.
Takel de auto maximaal 50 cm boven de grond en rijd met matige snelheid.
Begeleid de getakelde formulewagen bij het verplaatsen hiervan.

Formulewagen: korte evenaar en rondstrop.
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Takelen gesloten wagens: stroppenmethode
Bij de stroppenmethode worden lange rondstroppen aan weerszijden van de auto bevestigd
aan de rolkooi.
Houd de (voor)portieren aan weerzijden geopend.
Bevestig de rondstroppen op twee plaatsen aan de rolkooi bij de bevestigingspunten op de
bodem van de auto.
Hang de evenaar zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt (veelal de kant van de motor) van
de auto.
Hang de rondstroppen over de evenaar en houd de strop aan de zijde van het zwaartepunt
van de auto zo kort mogelijk; probeer de lengtes aan weerszijden van de auto op elkaar af
te stemmen.
Sla, bij een kleine auto (met veel gewicht aan de voorzijde), de rondstroppen tweemaal
om de evenaar en houd de strop aan de zijde van het zwaartepunt zo kort mogelijk.

Bevestiging rondstroppen aan rolkooi.

Bevestiging rondstrop aan voorzijde van rolkooi.

Bevestiging rondstrop aan achterzijde van rolkooi.

Bevestiging rondstrop aan takelevenaar.

Bevestiging rondstroppen aan rolkooi.

Stroppenmethode.
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B3

Communicatieprotocol baanposten

Voor het (mondelinge) berichtenverkeer tussen baanposten en Race Control wordt gebruikt
gemaakt van portofoons. Het berichtenverkeer werkt volgens de zogenaamde
‘simplexmethode’, dit houdt in dat er maar door één gebruiker een bericht verzonden kan
worden. De ontvanger kan pas antwoorden als de zender opgehouden is met zenden. Aangezien het geven van berichten per portofoon een beperking oplegt aan de gebruikers, en het
aantal gebruikers snel kan oplopen, is het noodzakelijk hierover afspraken te maken. In deze
bijlage wordt ingegaan op de basisafspraken voor communicatie tussen baanposten en Race
Control.

Spreektechniek
Bedenk van tevoren goed wat u precies wilt melden. Maak berichten volgens de voorgeschreven procedures zo kort en zakelijk mogelijk. Meld wat er gebeurd is en wat u er aan
gaat doen, geef daarbij geen ‘live verslag’ van de gebeurtenissen. Geef geen berichten die
niets te maken hebben met het directe verloop van de training of race.
Gebruik de volgende spreektechniek:
druk eerst de spreeksleutel (aan de portofoon of de externe (hand)microfoon) in, wacht 1
tot 2 seconden voordat u gaat spreken;
houd de microfoon ca. 10 tot 20 cm voor uw mond;
spreek rustig en duidelijk, ga niet schreeuwen;
spreek algemeen beschaafd Nederlands;
probeer uit de wind of anders tegen de wind in te staan.
Door het toepassen van deze spreektechniek bereikt u een optimaal portofooncontact en is
de kans klein dat u een boodschap moet herhalen. Oefen voor u zelf de verschillende standaardmeldingen zodat deze vlot gegeven kunnen worden wanneer dit daadwerkelijk noodzakelijk is. Wees ervan bewust dat hetgeen u meldt ook door scannerluisteraars kan worden
ontvangen.

Dienstwoorden
HIER

wordt gevolgd door de naam van de zender (meestal het postnummer), om de
ontvanger te informeren wie de zender is

OVER

einde van deze boodschap, er wordt antwoord verwacht

UIT

einde van deze berichtenwisseling (alleen door Race Control te gebruiken)

WACHT

de ontvanger (Race Control) kan het bericht van de zender nog niet ontvangen

Opbouw bericht
In het algemeen kan een melding in één keer gedaan worden, hierbij is het niet nodig om in
het berichtenverkeer telkens de stationsnamen te noemen.
Door een melding in één keer goed te doen ontstaat er rust in de berichtgeving en is Race
Control direct goed geïnformeerd over de situatie en kan eventuele vervolgacties ondernemen. Hierdoor wordt ook voorkomen dat Race Control voortdurend vragen moet stellen om
alle informatie bij elkaar te krijgen.
In de melding moet, voor zover bekend bij de melder, zoveel mogelijk informatie gegeven
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worden over wie, wat, waar en wat gaan we doen of wat moet er gebeuren. Een melding
moet in feite geen vragen meer oproepen.
Post 9

“Race Control – hier post 9 – wij hebben de olievlag uit na lekkage van wagen
nummer 13, cijfers één-drie – over”
Race Control “Post 9 – dat is begrepen – uit”
Post 3

“Race Control – hier post 3 – wij hebben de gele vlag uit, wagen 51, cijfers vijfeen, stilgevallen met pech aan de rechterzijde, staat veilig – over”
Race Control “Post 3 – dat is begrepen – uit”
Wanneer een bericht niet goed ontvangen of begrepen wordt:
“Herhaal bericht – over”
Gebruik altijd de stationsnaam en nooit de (voor)naam van de ontvanger.
Een station heeft in principe alleen verbinding met Race Control en kan het berichtenverkeer tussen Race Control en andere stations uitluisteren. Indien stations onderling contact
met elkaar willen hebben, bijvoorbeeld twee baanposten, dan moet één van de stations hier
eerst toestemming voor vragen aan Race Control.

Wel/niet melden
Niet alles wat er gebeurd hoeft gemeld te worden. Door alles te melden kan er namelijk
onnodig overlast op het portofoonnet ontstaan.
In principe moet alles wat het veilig of sportief verloop van een training/race kan beïnvloeden moet gemeld worden.
Wel melden
een crash/ongeval en/of koprol(len)
brand (met eventueel plaats aan auto)
contact met de vangrail en/of bandenstapels waarbij de auto is door gereden
contact tussen twee auto’s (inclusief de nummers en hiervan rapport opmaken als daar
aanleiding toe is of Race Control hierom vraagt)
losse onderdelen (bijvoorbeeld uitlaat of motorkap)
vloeistof lekkages
stilgevallen auto’s
auto vast in de grindbak
inhalen onder gele vlag, Safety Car procedure of Code Rood (inclusief de nummer en hiervan rapport opmaken)
Niet melden
auto’s die gespind zijn (tenzij dezelfde auto 3 keer in hetzelfde baanvak)
auto’s die rustig door de grindbak zijn gereden of andere kleine uitstapjes
aanlopende wielen
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Woordenlijst

In deze woordenlijst zijn veel in de autosport voorkomende woorden opgenomen met hun
Engelse vertaling. Hierdoor kan de communicatie met internationale coureurs duidelijker en
sneller verlopen.
Baan
Bandenrij/-stapel
Bergingsvoertuig
Berm
Brandblusser
Brandweerauto
EHBO

Gordels
Grind
Grindbak
Helm
Hoofdstroomschakelaar
Inhalen
Medisch centrum
Motor
Motorkap
Olie
Olielekkage
Pitstraat
Postleider
Reddingswagen
Rennerskwartier
Rollen
Sleepauto
Sleepkabel
Sleepoog
Takelen
Takelwagen
Uitlaat
Uitloopzone
Vangrail
Voorruit
Wedstrijdleider
Wedstrijdleiding

track, course
tyre barrier
recovery truck
grass, verge
fire extinguisher
fire truck
first aid
safety belts
gravel
gravel bed
helmet
general circuit breaker, main power switch
overtaking
medical centre
engine
engine hood
oil
oil leak, oil leakage
pit lane
post chief
rescue truck
paddock
roll
towing-truck
towing-line
towing-eye
lifting
breakdown vehicle, breakdown lorry, crane
exhaust pipe
run off area
guardrail, fence
windscreen, windshield
clerk of the course, race director
race direction

Kan de auto zelfstandig rijden? Are you able to drive independently?
Will the car drive independently?
Kan de auto nog rollen?
Is the car able to roll?

aug-2010

01082010/73

74

BIJLAGEN

B5

Stroomschema startprocedure
Spin of problemen in opwarmronde,
plaats(en) verloren?

Opstellen in Pre-Grid Area, 30 minuten
voor geplande starttijd

JA
Op tijd gereed in Pre-Grid Area?

Weer vertrokken en niet gepasseerd
door laatste auto op de grid?

NEE

JA

JA
NEE

NEE

Opstellen (achter Safety Car),
(vanuit Pre-Grid Area)
Spin of problemen in
verkenningsronde?
Opstellen op Grid

JA
NEE

Laatste deelnemer stil: groene vlag
achter startveld

Opstellen op Grid, monteurs
toegestaan

Plotselinge verslechtering van het
weer?
JA

(Wanneer alle auto’s staan)
NEE
: motoren starten, grid
evacueren

Iedereen in positie; (technische)
problemen, handen, open deuren, gele
vlaggen?

Monteurs weg?

JA
NEE

JA

NEE
Groene vlag/Groen licht,

Alle deelnemers op tijd vertrokken?
NEE
JA

Aanduwen; gestart en vertrokken voordat
laatste auto op grid is gepasseerd?

Na 5 seconden: startlichten rood

JA
Tussen 3 en 7 seconden: startlichten
uit,

NEE

Jumpstart?

JA

NEE
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Examenstof
De volgende hoofdstukken vormen de examenstof voor de KNAF licentie Basis Official:
Hoofdstuk 1 Goed voorbereid
Hoofdstuk 2 Taakverdeling op de baanpost
Hoofdstuk 3 Vlagsignalen
Hoofdstuk 4 Handelingen en interventies
Hoofdstuk 6 Veiligheidsvoorzieningen
Hoofdstuk 7 Startprocedures
Hoofdstuk 8 Pitstraat en paddock
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