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BSR Bulletin 2021-03 
 

Het Bestuur Sectie Rally heeft besloten tot onderstaande wijzigingen c.q. aanvullingen van het SRR 

 
22.5 VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER EN BEIDE LEDEN VAN EEN EQUIPE 

Door ondertekening van de ”Vrijwaringsclausule” (SRR Bijlage II-10) onderwerpen de deelnemer en 
beide leden van de equipe zich aan de rechtspleging op het terrein van de autosport zoals vastgelegd 
in de CSI, haar bijlagen, het KNAF Reglementenboek, dit SRR en het Bijzonder Reglement van de rally. 

 

30 DOCUMENTEN CONTROLES 
30.1 PLANNING 
 Rijders en Navigatoren die deelnemen aan de Rally moeten deelnemen aan de 

documentencontrole conform het programma zoals opgenomen in het Bijzonder Reglement. 
Straffen voor het te laat melden worden vermeld in het Bijzonder Reglement. 
Alle onderstaande documenten (art. 30.2) moeten digitaal beschikbaar zijn met de inschrijving, 
maar uiterlijk 1 week voor de start van de betreffende rally.  
Documentencontrole zal door de organisatie digitaal worden gedaan.  
Bij het ontbreken van de documenten kan de Wedstrijdleider een “tijdstraf van 30 seconden” 
opleggen. 
Indien de documenten niet zijn opgeladen voor de start van de fysieke documenten controle kan de 
wedstrijdleider dit melden aan de Sportcommissarissen die de equipe kunnen bestraffen, maximaal 
met “niet toe laten tot de start”  
 
De fysieke documenten controle bestaat dan alleen nog uit: 
- ondertekenen en inname van de “Vrijwaringsclausule” 
- uitreiking documenten (routeboek, evt bulletins/mededelingen) 
- uitreiking datalogger verkenning 
- eventueel uitreiking andere materialen (stickers, nummers, service materiaal, tracking systeem) 
 

30.2 TE CONTROLEREN DOCUMENTEN 
 Gedurende de digitale documentencontrole worden onderstaande originele en geldige 

documenten gecontroleerd: 
- deelnemerlicentie 
- rijder en navigator licentie 
-“ouder-kind” licentie ingeval van een minderjarige deelnemer 
Wat niet meer gecontroleerd wordt en de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer is, zijn: 
- kenteken en verzekering rally auto 
- kenteken verkenauto 
-rijbewijzen 
Incidenteel kan een organisator deze laatst genoemde documenten wel vragen te uploaden t.b.v. 
(overheids)verplichtingen voor een bepaald evenement. Dit wordt dan vermeld in het Bijzonder 
Reglement. 

 

35 VERKENNEN 
35.4.7 Volgsysteem 
 Tijdens het verkennen ..... 

..... het gehele kalenderjaar (niet per evenement). 
In het Bijzonder Reglement zal worden vermeld wanneer dit volgsysteem zal worden uitgereikt en 
wanneer dit uiterlijk weer ingeleverd moet worden. Voor het gebruik van dit volgsysteem kan een 
waarborgsom worden gevraagd. 
Bij het niet op tijd inleveren van het volgsysteem kan de Wedstrijdleider een tijdstraf opleggen. 
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69 STRAFFEN 
 

69.3 TIJDSTRAF (WEDSTRIJDTIJD) 
30.1 Ontbreken digitale documenten bij sluiting inschrijving     30 sec 
30.4.7 Te laat inleveren volgsysteem verkenning 
 
 
Deze reglementswijziging is met ingang van 01-08-2021 van kracht.  
 

Namens het Bestuur Sectie Rally’s  
Arie Kroeze 
BSR Commissie Reglementen 


