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1

WELKOM

De organisatie van de Baja Hardenberg 2022 heet u van harte welkom op industrieterrein de Nieuwe Haven te
Hardenberg voor de 2022 editie van dit evenement. Wij zijn wederom blij en opgelucht u dit bijzonder
regelement aan te kunnen bieden. Het is voor de organisatie van de Baja Hardenberg een uitdaging geweest
alle benodigde vergunningen en terreinen op tijd rond te krijgen.
Daarom zijn wij als organisatie blij om samen met de deelnemende teams en vrijwilligers er een geweldig
evenement van te maken…

Welkom bij de Baja Hardenberg 2022
Namens, het gehele organisatie comité.
N.B: Hoewel wij ons best gedaan hebben de informatie in dit document zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen kan het zijn
dat er wijzigingen noodzakelijk zullen zijn. Deze zullen doormiddel van Bulletins via Sportity verspreid worden.

2

SPONSOREN

2.1

OVERZICHT SPONSOREN

De Baja Hardenberg wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stego Kraanverhuur
DaklaPack Rally Sport
Clicks Rally Images
ET Coevorden
Vechtdal Transport
Grondverzet Vilsteren BV
Brinky
4x4 Ermelo
Garage Rijssenhout

2.2

GESPONSORDE KP’S

•
•
•
•
•
•
•
•

Vakgarage Enting
Jan Bruins Mengvoeders en Kunstmest
ConanDoyle
Van der Hoeven
Suzie’s Place
De Wit Metaaltechniek
Autoschade Rick Aarts
Wivast BV

De volgende klassementsproeven zijn mogelijk gemaakt door:
•
•
•
•
•
•

6

Zaterdag KP1 + KP6; DaklaPack
Zaterdag KP2 + KP4; Wivast BV
Zaterdag KP3 + KP5; Grondverzet Vilsteren BV
Zondag KP1 + KP6; J.J. van der Hoeven & ZN
Zondag KP2 + KP5; Grondverzet Vilsteren BV
Zondag KP3 + KP4; Wivast BV
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3

ALGEMENE GEGEVENS

De Baja Hardenberg zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het
Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het KNAF Reglement boek en het Baja Hardenberg 2022
Bijzonder Reglement.
Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen van dit Bijzonder Regelement zullen alleen door middel van
genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator en/of het College van
Sportcommissarissen) bekend worden gemaakt
3.1

GOEDKEURINGSNUMMER

BST Goedkeuringsnummer:
KNAF Permit nummer: 0802.22.364
3.2

KAMPIOENSCHAP WAARVOOR DE ORR TELT

NK Offroad Kampioenschap 2022
Het evenement Baja Hardenberg 2022 zal bestaan uit 2 wedstrijden, Deel I en Deel II. Elke Wedstrijd telt
afzonderlijk mee voor het NK Offoad Kampioenschap 2022.
3.3

ALGEMENE GEGEVENS WEDSTRIJD

Er zijn 2 wedstrijden, Baja Hardenberg 2022 -1 en Baja Hardenberg 2022 -2 verdeeld over 1 evenement, Baja
Hardenberg 2022.
Wegdek van de klassementsproeven:

94 % onverhard.

Totale lengte van het ORR evenement:

ca. 560km, 280 km per wedstrijddag

Aantal klassementsproeven:

6 KP’s per wedstrijddag

Totale lengte klassementsproeven:

ca. 460km, 230km per wedstrijddag

Langste klassementsproef :

120km, totaal 150km incl. aansluitende proef en verbinding
met tank mogelijkheid in de proef, na ca. 20km en 80km

Aantal etappes:

1 per wedstrijddag

•

Vrijdag 11/11; proeven opbouw / aankomst deelnemers bivak / documentencontrole / technische
keuringen / pre-briefing - informatieavond

•

Zaterdag 12/11; op afspraak aankomst deelnemers - documenten controle – technische keuring /
briefing / startpodium / klassementsproeven met verbindingsroutes en servicemomenten / parc ferme
– protesttijd / proeven afbouw / finishpodium / prijsuitreiking
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•

Zondag 13/11; op afspraak aankomst deelnemers - documenten controle – technische keuring /
briefing / startpodium / klassementsproeven met verbindingsroutes en 1 servicemoment / parc ferme
– protesttijd / proeven afbouw / finishpodium / prijsuitreiking

3.4

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Het aantal deelnemers is maximaal 60.
Indien meer dan 60 inschrijvingen zijn ontvangen zal het accepteren van de inschrijvingen slechts zijn
voorbehouden aan het organisatiecomité en worden deze op de reservelijst geplaatst.
KNAF 2022 terreinsport licentiehouders krijgen voorrang,
3.5

KLASSEN

Deelnemers worden ingedeeld in de volgende klassen:
•
•
•
•
•

4

NL-T1.1 (Benzine)
NL-T1.2 (Diesel)
NL-T2
Special
Side By Side

ORGANISATIE

4.1

NAAM VAN DE ORGANISATOR:

Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie, info@stgnta.nl
4.2

ORGANISATIECOMITÉ
•
•
•
•
•

Martijn Bins
Jeroen Averdijk
Team Hardenberg
Team Stego
Hans Bruins

Organisatiecomité
•
4.3

Niek Goverts

06-51139309

ORGNISATIE STGNTA:
•
•

8

Aanspreekpunt:

Voorzitter:
o Bert Heskes
Penningmeester en Secretaris:
o Erwin Overbosch
o Niek Goverts
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4.4

HOOFDOFFICIALS EN SPORTCOMMISARISSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.4.1
•
4.4.2
•
•
•
•
•

4.4.3

5

Sportcommissarissen:

Wedstrijdleider :
Assistent wedstrijdleider
Wedstrijdsecretariaat:
Technisch Commissaris en Judge of fact:
Hoofd Veiligheid
Hoofd Officials:
Medische dienst:

John Raven (vz)
Jos Derksen (1)
Arie Kroeze (2)
Martijn Bins
Niek Goverts
Erwin Overbosch
Coen van de Zandschulp
Bert Heskes
Jeroen Averdijk
Gineke Jeurink TOP MT

3865
6117
9812
5399
30071
6829
3703
33256
13550

Jurgen Verpalen

7311

0614397405
0651139309
0653106221
0629076970

GEDELEGEERDEN
KNAF Veiligheidsfunctionaris:
CONTACT PERSONEN
Informatie buitenlandse deelnemers:
Contactpersoon rijders:
Technische keuring:
Hoofd Persdienst:
Aanspreekpersoon Service terrein:

Bert Heskes
33256
Bert Heskes
33256
Coen van de Zandschulp 3703
Annemiek Goverts
Robin Goverts

0629076970
0629076970
0639505113
0630145471

ASSISTENTIE KLASSEMENTSPROEVEN

•

Materiaal wagen:

•

X-auto:

•

0 – auto

Jan Kelder
Erik de Vogel
Gert Jan van der Valk (rijder)
Branco de Lange (navigator)
Ronald van Loon (rijder)
Ties Stegeman (navigator)

35225
35224
43928
43927
46108
46520

HANDHAVING

Help ons de Baja Hardenberg een toekomst te geven!!!!
In dit bijzonder regelement zijn extra maatregelen opgenomen, Dit zijn maatregelen die zijn overeengekomen
met de vergunningsverstrekker. Deze maatregelen moeten worden opgevolgd . Het niet opvolgen van de
maatregelen zal verregaande gevolgen hebben voor de toekomst van de Baja Hardenberg.
Het streven van de organisatie is om samen met jullie een gezellig en leuk evenement te hebben. Wij vragen
jullie daarom met klem om nog even goed na te lezen wat wel en niet mag. Wij willen als organisatie niet het

9
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hele evenement als “politieagent” optreden. Let zelf op dat jij en je mede deelnemers zich aan de regels
houden. Indien nodig wijs mede-deelnemers op eventuele misstappen.
Wij wijzen er tevens op dat alle teams zelf verantwoordelijk zijn voor hun serviceteams en/of meegekomen
supporters/familieleden. Wij verwachten dan ook dat de teams deze mensen wijzen op de regels zoals zijn
vermeld in dit bijzonder regelement.
Wij zijn genoodzaakt de regels te handhaven. Het niet opvolgen van de regels door het team, teamleden en/of
meegekomen supporters/familieleden kan verregaande gevolgen hebben voor de deelnemer. De deelnemer
blijft te allen tijden verantwoordelijk voor zijn teamleden.

6

COMMUNICATIE

6.1

WEBSITE

Algemene informatie van de Baja Hardenberg is te vinden op onze website: www.stgnta.nl
6.2

E-MAIL ADRESSEN

De organisatie van de Baja Hardenberg is te bereiken op het volgende e-mail adres:
Algemeen en deelnemers:
•
6.3

info@stgnta.nl
SPORTITY

Alle officiële communicatie zal via de Sportity App worden gecommuniceerd.
Password: BAJA2022
De volgende documenten zullen op Sportity geplaatst worden:
•
•
•
•
•
•

Regelementen
Bulletins
Tijdplanning
Startlijsten
(Eind)uitslagen
Mededelingen van de wedstrijdleiding

Alle berichten zullen in pdf format met een “push” melding worden geplaatst.Locaties en Tijden
De Baja Hardenberg wordt gehouden op diverse terreinen in de gemeente Hardenberg. Tijdens het evenement
gelden de volgende locaties: Serviceterrein en Rallycentrum op Industrieterrein De Nieuwe Haven, gebied
tussen Lutten en Collendoorn (Collendoornerveen ) en Heemserveen.
In de bijlage is een plattegrond met een overzicht van de locaties opgenomen.
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6.4

WEDSTRIJDSECRETARIAAT TIJDENS HET EVENEMENT:

Race Office op Orga terrein:
Industrieterrein De Nieuwe Haven
Jan Bruins en Zonen BV
De Nieuwe Haven 17
7772 BC Hardenberg
Openingstijden:
•
•
•
•

vrijdag 11 november 2022 van 15:00 – 22:30 uur.
zaterdag 12 november 2022 van 9:00 – 21:00 uur.
zondag 13 november 2022 van 9:00 – 18:00 uur.
Het wedstrijdsecretariaat is bij afwezigheid bereikbaar via tel. 06-53106221

6.4.1 LOCATIE VERGADERING SPORTCOMISARISSEN
Vergaderruimte, kleine kantine achter weegbrug op Orga terrein:
Industrieterrein De Nieuwe Haven
Jan Bruins en Zonen BV
De Nieuwe Haven 17
7772 BC Hardenberg
6.5

LOCATIE OFFICIELE DOCUMENTEN CONTROLE

Race Office op Orga terrein:
Industrieterrein De Nieuwe Haven
Jan Bruins en Zonen BV
De Nieuwe Haven 17
7772 BC Hardenberg
Openingstijden:
•
•
•

6.6

Vrijdag 11 november van 17:00– 22:00 uur
Zaterdag 12 november alleen op voorafgaande afspraak via tel. 06-53106221 van 7:30 - 8:00 uur.
Zondag 13 november alleen op voorafgaande afspraak via tel. 06-53106221 van 7:30 - 8:00 uur.

SERVICE TERREINEN

6.6.1 SERVICE TERREIN OFFICIALS
Jan Bruins en Zonen bv, De Nieuwe Haven 17, 7772 BC Hardenberg tbv organisatie en officials.
Briefing Officials en uitgifte materialen zal plaatsvinden in kantine ijsbaan / Dorpshuis Lutten, Middenweg 3.

11
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6.6.2 SERVICE TERREIN RIJDERS
Industrie terrein De Nieuwe Haven is aangewezen als service terrein.
Een medewerker van de organisatie wijst de plaatsen toe op locatie.
Op de wegen moet minimaal 3 meter breedte vrij houden voor evt. hulpverlening en doorgang van
deelnemers. Er mogen geen toegang tot bedrijven worden afgesloten, behalve als dit uitdrukkelijk is
aangegeven door medewerker organisatie.
Het terrein is geopend van vrijdag 11 november 2022 12:00 uur tot zondag 13 november 2022 23:00 uur.
Aanspreekpersoon Service terrein: Robin Goverts 0630145471
Een plattegrond van het service terrein is opgenomen in de bijlage
6.6.2.1 AANRIJROUTE SERVICE TERREIN / BIVAK
Aanrijden via Duitslandweg en de Loswal

6.7

LOCATIE TECHNISCHE KEURING

Op vrijdag 11 nov. van 17:30 tot 22:45 Autobedrijf Enting, Handelsstraat 36, Hardenberg
• Zaterdag 12 november 2022 alleen op voorafgaande afspraak van 7:30 – 8:15 uur (bij Race Office)
• Zondag 13 november 2022 alleen op voorafgaande afspraak van 7:30 – 8:15 uur (bij Race Office)
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Elk team zal een keuringstijd ontvangen na het aanmelden & documenten controle. Keuringstijd zal in principe
30 minuten na de aanmelding & documenten controle zijn. Er mogen maximaal 2 personen per auto bij de
keuring aanwezig zijn.
6.8

LOCATIE RIJDERSBRIEFING

Hal Bruins, Orga terrein Bruins & zonen, De Nieuwe Haven 17, Hardenberg
•
•

zaterdag 12 november 08:45 uur, start Rijders Briefing Baja Hardenberg Deel I om 09:00 uur.
zondag 13 november 08:45 uur: start Rijders briefing Baja Hardenberg Deel II om 09:00 uur.

Rijders briefing is verplicht voor de rijder en/of de navigator van elk team.
Om 08:00 dient RallySafe door de rijders zelf aangezet/ actief te maken. Voor de Briefing wordt getest dat de
RallySafe app van alle deelnemers actief is.
6.9

PARC FERME VOOR DE START

N.V.T.
6.10 PARC FERME NA DE FINISH
Finish laatste KP, finishpodium en Parc Ferme is op/nabij de IJsbaan Lutten, Middenweg 3
6.11 LOCATIE PRIJSUITREIKING
Hal / verzamelpunt nabij Snackpoint, Orga terrein Bruins & zonen, De Nieuwe Haven 17, Hardenberg

7

INSCHRIJVINGEN

7.1

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van de Stichting NTA:
https://stgnta.nl/inschrijving-nk-offroad-2022/
Een deelnemer is pas ingeschreven na een volledig invullen van het on-line inschrijfformulier en het betalen
van het volledige inschrijfgeld.
•
•
7.2

Inschrijving geopend: 01-09-2022
Inschrijving gesloten: 11-11-2022 of als maximum aantal deelnemers is bereikt.
INSCHRIJFGELDEN

Het inschrijfgeld van de Baja Hardenberg 2022 is vastgesteld op: € 750,00. Voor deelname aan beide
wedstrijden
Het inschrijfgeld voor één wedstrijddag: €550
Bij inschrijven en/of betaling na 06-11-2022 tot en met 11-11-2022 wordt het inschrijfgeld verhoogd met 100
Euro.
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In het inschrijfgeld is het volgende inbegrepen:
•
•
•
•
•
•

rallyschild
twee deurstickers met het startnummer
de verplichte reclamestickers
één Bijzonder Reglement (via E-Mail. Zelf uitprinten)
één routeboek
een vooraf bepaalde plaats op het centrale servicepark

Tijdens de rally wordt er gebruikt gemaakt van een dongle, welke zal tijdens het aanmelden worden uitgereikt.
Voor de dongle dient een borg van € 50,00 betaald te worden, bij inleveren aan het einde van de wedstrijd
ontvangt de rijder € 40,00 retour. Er wordt € 10,00 voor het gebruik in rekening gebracht. De dongle moet cash
worden betaald met gepast geld. Er is geen mogelijkheid tot pinnen.
7.3

BETALING

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op de bankrekening IBAN: NL55KNAB0283119799 BIC:
KNABNL2H ten name van Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie
Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden:
•

aan die inschrijvers waarvan de inschrijving niet wordt geaccepteerd.

Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk worden terugbetaald:
•
•
•
•

in het geval dat de ORR niet zal plaatsvinden: 80% van het inschrijfgeld
bij annulering door de inschrijver voor 06-11-2022: 100% van het inschrijfgeld
bij annulering door de inschrijver van 6-11-2022 tot 10-11-2022: 50% van het inschrijfgeld
bij annulering door de inschrijver na 10-11-2022: 0% van het inschrijfgeld

Over terugbetaling van het inschrijfgeld aan inschrijvers, in geval van ‘force majeure’ (duidelijk schriftelijk
omschreven en aan de organisator gezonden) niet deelnemen, beslist het organisatiecomité.
7.4

TOEGELATEN LICENTIES
•

•
•

Nederlandse Licenties (*):
o 1e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder Terreinsport”.
o 2e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Navigator Terreinsport”.
Toegelaten Buitenlandse Licenties:
o 1e & 2e bestuurder: - EU Licentie / INT Licentie uitgegeven door een ASN erkend door de FIA.
DMSB licentie – 1e & 2e bestuurder:
o National A licentie (Stufe A)

(*)

In geval van een minderjarige deelnemer moet de ouder/voogd van deze deelnemer beschikken over
een KNAF “ouder-kind” licentie.
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7.5

INSCHRIJFLIJST

Publicatie geaccepteerde inschrijvingen op de website: www.stgnta.nl en Sportity app.
7.6

VERZEKERINGEN EN VRIJWARINGCLAUSULE

7.6.1

VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Inschrijvers en/of bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering die hen dekking biedt tegen
aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en zaakschade op niet voor overige verkeer
afgesloten trajecten van de ORR. Het is de inschrijvers- en/of bestuurdersverantwoordelijkheid om zo’n
verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren.
Inschrijvers en/of bestuurders worden verzocht om te verklaren en te ondertekenen dat zij over deze
verzekering beschikken. Elk verzuim om deze verklaring te ondertekenen zal betekenen dat de betreffende
auto niet wordt toegelaten tot de start.
7.6.2

AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING

Het inschrijfgeld bevat de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden
samengevat:
•

•
•
•

De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van inschrijvers en bestuurders tegen
derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de ORR dat verreden wordt op privé terreinen
of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.
De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,- per ongeval of
gebeurtenis met een maximum van € 15.000.000,- per verzekeringsjaar.
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,-.
De organisator zal dit, bij schade, doorbelasten aan de veroorzaker(s).

De dekking gaat in bij de competitieve start van het evenement en eindigt bij de finish of op het moment dat
de betreffende equipe, opgeeft of door diskwalificatie.
Alleen voor Nederlandse licentiehouders: Het inschrijfgeld bevat de premie voor een collectieve
ongevallenverzekering. De verzekerde bedragen (per persoon) zijn:
•
•
•

In geval van overlijden: € 25.000,In geval van algehele blijvende invaliditeit: € 100.000,In geval van geneeskundige behandeling tot een bedrag van ten hoogste**: € 1.000,-

**Uitsluitend als aanvulling op een primaire ziektekostenverzekering of voorziening
7.6.3

VRIJWARINGCLAUSULE

Door ondertekening van het Inschrijfformulier na het aanmelden verklaren de inschrijver en beide leden van de
equipe (hierna - individueel en gezamenlijk - te noemen: “ik” en/of “de deelnemer”) bekend te zijn en akkoord
te gaan met de volgende (vrijwaring)clausule:
“Ik heb kennis genomen van de KNAF reglementen en het Bijzonder Reglement van het evenement waarvoor is
ingeschreven (hierna: “het evenement”) en verklaar deze te zullen naleven.
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Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam ben om aan het evenement deel te
nemen. Ik ben me bewust van het feit, dat deelneming aan het evenement, zowel voor de deelnemer als voor
derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade,
zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer worden
aanvaard.
De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, promotors, medewerkers circuits,
bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in
verband met deelneming aan trainingen, verkenningen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet
of grove schuld zijdens de KNAF.
De deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk
zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden
schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
Indien het evenement een rally betreft, verklaar ik dat het gebruik van de hieraan deelnemende auto is
verzekerd, zoals bij de Wet verplicht, geldig is voor die delen van het evenement die plaatsvinden op de
openbare weg.
Ik verklaar tevens dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen
geldig rijbewijs en/of een geldige rijder licentie bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het
evenement en verklaren de 1e bestuurder en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.” Indien een
lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet de vrijwaringsclausule medeondertekend worden door zijn
wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder
overlegging van een schriftelijke machtiging van de houder van de “ouder-kind” licentie.
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EVENEMENT PROGRAMMA

Tijdschema / programma Baja Hardenberg 2022
vrijdag 11 november 2022
start
08:00

einde
22:00

duur
14:00

Inrichten / opbouwen terreinen

Locatie
div.

Zondag 13-11

12:00
15:00
17:30
13:00
21:00

16

23:00
22:00
22:45
18:00
22:00

3 dagen
07:00
05:15
05:00
01:00

Bivak open ( aankomst via Duitslandweg > Loswal)
Documenten controle
Technische controle bij Vakgarage Enting
Controle KP’s en routeboeken door X1 en 0
Pre-briefing, info uurtje

De Nieuwe Haven
Race Office
Handelsstraat 36
div.
Hal Bruins
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zaterdag 12 november 2022
start
07:30
07:30
08:00
08:15
08:50
09:00
09:40
09:53
09:55
10:27
11:07
12:35
13:45
14:05
16:57
18:07
18:27
18:48
18:50
20:30
>20:30
21:00

einde
08:00
08:15

duur
00:30
00:45

08:45

00:30

09:30

00:30

09:54
10:15
10:57
12:22
13:35
14:00
16:45
17:57
18:22
18:47
18:49
20:00
21:00

00:01
00:20
00:30
01:15
01:00
00:15
02:40
01:00
00:15
00:20
00:01
01:10
00:30

22:00

01:00

Documenten controle (op afspraak)
Technische controle (op afspraak bij Race Office)
Rijders RallySafe app actief maken, ‘start tracking’
1e vergadering Sportcommissarissen
Publicatie officiële startlijst
Briefing (voor Briefing, test van alle deelnemers RS app actief !!)
1e deelnemer Service uit (vertrektijd volgens startlijst)
Startpodium = ‘TC in’ KP1 (uitgifte tijdkaart)
KP 1 proef Dakla Pack (ca.17km)
Service
KP 2 proef Wivast (ca.60km)
Service, hergroepering (nieuwe tijdkaart & uitlezen Dongle)
KP 3 proef Grondverzet Vilsteren (ca.12km)
KP 4 proef Wivast (extended) (ca.120km)
Service
KP 5 proef Grondverzet Vilsteren (ca.12km)
KP 6 proef Dakla Pack (ca.13km)
Finish podium (laatste rallyauto ca. 19:30)
Parc Ferme (uitlezen Dongle, geen protest<30min. laatste auto)
2e vergadering Sportcommissarissen
Publicatie voorlopig eindklassement
Prijsuitreiking (op basis van voorlopig / def. eindklassement)

Locatie
Race office
Race office
Kantine Bruins
Sportity app
Hal Bruins
De Nieuwe Haven
IJsbaan Lutten
Lutten
De Nieuwe Haven
Collendoornerveen
De Nieuwe Haven
Heemserveen
Collendoornerveen
De Nieuwe Haven
Heemserveen
Lutten
IJsbaan Lutten
IJsbaan Lutten
Kantine Bruins
Sportity app
Hal Bruins

Starttijden zijn van 1e deelnemer, bezetting KP etc. verlengen met aantal deelnemers, +1 min./deelnemer
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Zondag 13 november 2022
start
07:30
07:30
08:00
08:15
08:40
09:00
09:30
09:43
09:45
10:02
10:30
11:10
13:10
13:50
15:45
16:05
16:22
16:25
18:00
>18:00
18:30

einde
08:00
08:15

duur
00:30
00:45

08:35

00:20

09:20

00:20

09:44
09:57
10:17
11:00
13:00
13:40
15:40
16:00
16:20
16:23
17:30
18:30

00:01
00:12
00:15
00:30
01:50
00:30
01:50
00:15
00:15
00:01
01:05
00:30

19:30

01:00

Documenten controle (op afspraak)
Technische controle (op afspraak bij Race Office)
Rijders RallySafe app actief maken ‘start tracking’
1e vergadering Sportcommissarissen
Publicatie officiële startlijst
Briefing (voor Briefing, test van alle deelnemers RS app actief !!)
1e deelnemer Service uit (vertrektijd volgens startlijst)
Startpodium = ‘TC in’ KP1 (uitgifte tijdkaart)
KP 1 proef JJ Van Der Hoeven ca.(10km)
KP 2 proef Grondverzet Vilsteren (ca.12km)
Service
KP 3 proef Wivast (ca.90km)
Service, hergroepering (nieuwe tijdkaart & uitlezen Dongle)
KP 4 proef Wivast (ca.90km)
KP 5 proef Grondverzet Vilsteren (ca.10km)
KP 6 proef JJ Van Der Hoeven (ca.10km)
Finish podium (laatste rallyauto ca. 17:30)
Parc Ferme (uitlezen Dongle, geen protest<30min. laatste auto)
2e vergadering Sportcommissarissen
Publicatie voorlopig eindklassement
Prijsuitreiking (op basis van voorlopig / def. eindklassement)

Locatie
Race office
Race office
Kantine Bruins
Sportity app
Hal Bruins
De Nieuwe Haven
IJsbaan Lutten
Lutten
Heemserveen
De Nieuwe Haven
Collendoornerveen
De Nieuwe Haven
Collendoornerveen
Heemserveen
Lutten
IJsbaan Lutten
IJsbaan Lutten
Kantine Bruins
Sportity app
Hal Bruins

Starttijden zijn van 1e deelnemer, bezetting KP etc. verlengen met aantal deelnemers, +1 min./deelnemer

8.1

UITERSTE TIJDSTIP INSTELLEN TECHNISCH PROTEST

Maximaal 30 minuten na aankomst van de laatste deelnemer bij de FINISH van de laatste KP, of 30 minuten na
verstrijken maximale tijd laatste deelnemer op laatste KP , wat zich het eerst voordoet.
8.2

PUBLICATIE DEFINITIEF EINDKLASSEMENT

Via Sportity app, 30 minuten na publicatie voorlopig eindklassement bij geen protest.
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9

AANMELDING, DOCUMENTENCONTROLE EN TECHNISCHE KEURING

9.1

AANMELDEN

Bij aankomst dient elk team zich te melden bij de ingang van het industrieterrein voor deelnemers. Dit is via de
Duitslandweg naar de Loswal. Volg het bord: “Rally Rijders hier melden”. Het is niet toegestaan zonder
begeleiding het service park op te rijden.
Na het aanmelden ontvangt het team de aanmeld-checklijst met daarop de tijd voor de documentencontrole.
Na ontvangst wordt je door een official naar jullie plek op het Bivak begeleid of ontvangt een plattegrond met
de juiste positie. Bij vragen neem contact op met Robin Goverts 06-30145471.
9.2

DOCUMENTENCONTROLE

Meld je, op de bij aankomst ontvangen tijd, bij de documentencontrole. Graag op tijd en zeker niet meer dan 5
minuten van te voren.
Hier worden je documenten en betalingen gecontroleerd en ontvang je de Dongle en stickers.
De volgende documenten zullen worden gecontroleerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betalingen
Licenties bestuurder en tweede bestuurder
Rijbewijzen
Volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier
Kentekenbewijs van de wedstrijdauto
Geldigheid APK
Verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto
Getekende afstandsverklaring

Als alle documenten en betalingen zijn goedgekeurd, ontvang je de tijd voor de technische controle.
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9.3

TECHNISCHE CONTROLE

Om lange wachtrijen te vermijden krijgt elk equipe bij de documentencontrole een meldtijd voor de technische
keuring, deelnemers moeten zich hieraan houden. Vooraf dienen de verplichte reclame, startnummers en
overig stickers/rallyschilden te zijn aangebracht. De Dongle en de eigen GSM met daarop de RS-Lite app actief,
dient stevig op het dashboard of A-stijl te worden bevestigd. Beide aangesloten op een USB lader, bij voorkeur
middels verlengkabel wat het uitlezen van de Dongle vereenvoudigd. Vooraf controle op goede werking, voor
de Dongle een knipperend blauwe led en voor de eigen GSM de RS-Lite app geactiveerd en ‘start tracking’
actief (snelheid en 2 tripmasters in beeld), zonder andere actieve app’s, let op GPS+data 3g-5g aan, tijdens
evenement geen andere activiteiten op deze GSM, scherm is ‘altijd aan’ bij actieve RS-Lite app.

Graag ook hier op tijd en zeker niet meer dan 5 minuten van te voren.
Na een succesvolle technische keuring ben je klaar voor de race.
9.3.1

EXTRA VERLICHTING

Op last van de autoriteiten is het niet toegestaan extra blauwe lampen / knipperlichten op de auto’s te voeren.
Deze dienen te worden verwijderd of afgeplakt.
Het voeren van blauw licht is alleen voorbestemd aan officiële hulpdiensten, dus ook niet voor officials en/of
berging.

10 RECLAME EN INDENTIFICATIE
10.1

WEDSTRIJDNUMMERS

10.1.1 AUTO’S
De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 voorportierstickers met de verplichte reclame en
startnummer. Deze voorportierstickers zullen ca 50cm (h) *40cm (b) groot zijn. Rijders zijn zelf
verantwoordelijk dat het racenummer ten allen tijde aanwezig en voor de officials leesbaar is.
10.1.2 SIDE-BY-SIDE
De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 nummerschilden met de verplichte reclame en startnummer.
Deze nummerschilden zullen ca 40cm (h)*40cm (b) groot zijn en dienen door de rijder dusdanig bevestigt te
worden dat deze duidelijk van beide kanten van de Side-by-Side zichtbaar zijn, bij voorkeur aan/op het dak
bevestigt. Rijders zijn zelf verantwoordelijk dat het racenummer ten allen tijde aanwezig en voor de officials
leesbaar is.
10.2 RALLYSCHILDEN
De organisator zal elke deelnemer voorzien van een rallyschild, welke op het voertuig gemonteerd dient te
worden.
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10.3 STICKERPLAN
In de bijlage is een stickerplan opgenomen. De stickers dienen volgens het sticker plan, voor de technische
keuring op de auto te worden aanbracht. Auto’s zonder stickers worden niet goedgekeurd.

11 BIVAK / SERVICE PARK
Een medewerker van de organisatie wijst de serviceplaatsen toe op het bivak
Personenauto’s moeten op parkeerplaatsen worden geparkeerd buiten of aan de rand van het service park.
Teams geven hun wensen ten aanzien van serviceruimte aan bij inschrijving. De organisatie zal haar best doen
deze wensen zoveel als mogelijk na te komen, binnen de aanwezige ruimte op het terrein. Elk team dient plaats
te nemen binnen het door de organisatie afgebakende vak. Onderlinge afstand naar de naast gelegen teams
dient te worden gerespecteerd. De opstelling in het bivak staat vast, deze kan niet gewijzigd worden.
Gebruik van eigen aggregaat is toegestaan. Advies om het gebruik te minimaliseren of gebruik te maken van
geluidsarme aggregaten om overlast te beperken. Teams worden geadviseerd om, indien mogelijk, met naast
gelegen teams aansluitingen te delen, indien mogelijk.
Verdere bijzonderheden / regels tav. het service park:
•
•
•
•
•
•

Er dient gebruik gemaakt te worden van milieu-kleden in het servicepark.
Op het servicepark en of aangelegen parkeer plaatsen mogen geen testritten worden uitgevoerd.
Open vuur (oa kampvuur) is niet toegestaan op het service park.
Elk team moet een goedgekeurde 6 liter schuimblusser bedrijfsklaar zichtbaar aanwezig hebben.
Op het bivak gelden de normale verkeersregels , met een maximale snelheid van 20km/uur.
De infrastructuur van het terrein mag niet aangepast/verwijderd worden: Dit houdt in, maar is niet
gelimiteerd tot, het graven van gaten, verwijderen van hekwerken en het verwijderen van palen.

Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan, meld het dan zo snel mogelijk aub bij de organisatie!! Dan kunnen
we gezamenlijk naar een goede oplossing zoeken
11.1 WEGEN OP HET BIVAK EN TOEGANGSWEGEN
Op de wegen moet minimaal 3 meter vrijhouden voor evt. hulpverlening en doorgang deelnemers. Er mogen
geen toegang tot bedrijven worden afgesloten, behalve als dit uitdrukkelijk is aangegeven door medewerker
organisatie.
De zone is een niet -parkeer zone. Alle teams dienen erop op toe te zien dat ook teamleden/ bezoekers hier
niet parkeren. Voor deze zone zal een wegsleep regeling gelden.
11.2 VOORZIENINGEN SERVICEPARK
Op het servicepark zullen de volgende voorzieningen aanwezig zijn:
•
•
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•

•

2 stuks afval containers (locatie zal bij de briefing worden bekend gemaakt). De organisatie heeft
gezorgd voor extra afval containers, het is dan ook de bedoeling dat deze door de teams gebruikt
worden.
Gelimiteerd hoeveelheid “schoonmaak” water (geen drinkwater!!)

Op het servicepark zal niet aanwezig zijn:
•
•
•

Drinkwater
Douches
Stroom

Er zal extra opgelet worden dat een ieder zijn eigen afval opruimt. LET OP: Achterlaten van afval kan tot een
boete leiden, zie hoofdstuk Straffen
11.3 SNELHEID
Op het gehele centrale servicepark is er een maximum snelheid van 20 km/uur.
Op last van vergunning verstrekker zal op de verbindingswegen op snelheid worden gecontroleerd. De ter
plaatse geldende maximale snelheid wordt stipt gehanteerd met een correctie van 5km/h.
Bovenstaande snelheden gelden voor alle voertuigen, dus ook evt quads, brommers, motoren en andere
voertuigen. We wijzen erop dat dit voor iedereen geldt, ook voor service medewerkers en gasten van de
teams.
Overtreding zullen bestraft worden: zie hoofdstuk Straffen
11.4 BRANDSTOF
Het tanken van brandstof is alleen toegestaan op de eigen serviceplaats op het servicepark of op de
aangewezen tank locatie in de proef (nabij de start) of bij een regulier pompstation.
•
•
•
•

Tijdens het tanken mogen er geen personen in de auto aanwezig zijn
Voertuig op een milieu-kleed staan.
Een brandblusser stand-by
Tanken uitsluitend via ‘mechanisch hulpmiddel’ (handpomp / elektrische pomp), niet d.m.v. hevelen of
gieten

12 AANVULLENDE INFORMATIE TBV DE WEDSTRIJD
12.1 PARC FERME
Er is geen Parc Fermé voor de start en geen Parc Fermé tussen de etappes.
12.2 VERDERE INFORMATIE
Baja Hardenberg 2022 bestaat uit 2 op zichzelf staande wedstrijden met afsluitend een prijsuitreiking op zowel
zaterdag als zondag. Deelnemers kunnen dus 2 keer punten verzamelen voor het NK.
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De officiële start van een wedstrijddag vangt aan op het startpodium, deze bevindt zich in de ijsbaan,
Middenweg 3 te Lutten, tevens TC in KP 1.
Er wordt gewerkt met een tijdkaart volgens ‘rallysysteem’. Tijdkaart ontvangt u op het startpodium. Het equipe
dient zich op de geplande tijd, vermeld op de startlijst, te vertrekken vanaf Service uit en daarna op de
geplande tijd te melden bij het startpodium of aan te sluiten in de rij naar het start podium, de meldtijd
startpodium volgens startlijst op officiële publicatiebord (Sportity app). Indien deze procedure onbekend is bij
equipe dan dient men zich vooraf te informeren.
12.2.1 START PROCEDURE:
In plaats van de traditionele handstartmethode kan ook een startlichtsysteem worden toegepast met mogelijk
een elektronisch aftelsysteem, dat duidelijk zichtbaar voor het team op de startlijn de seconden aftelt. Dit
systeem is aangesloten op een startdetectiesysteem, die het te vroeg starten van een deelnemer registreert. In
het geval van storing aan het elektronisch systeem, ontbreken of bij oponthoud bij de start, kan voor een
handmatige startprocedure worden gekozen.
12.2.2 STARTINTERVALLEN:
1 minuut of 30 seconden. Ingeval van kruisend/invoegend verkeer bij de start zal de startinterval met 10 - 15
seconden worden verlengd. Deze verlenging wordt bijgehouden en achteraf op de rijtijden gecorrigeerd.
12.2.3 STARTVOLGORDE
De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. De wedstrijdleiding kan kiezen voor tussentijdse
hergroepering indien noodzakelijk.
12.2.4 FINISH PROCEDURE (INDIEN AFWIJKEND VAN SRT)
Na passeren van FF (flying finish) wordt geacht onmiddellijk de snelheid te temperen om gevaarlijke situaties
bij de SF (stop finish) te voorkomen.
12.2.5 PARC FERMÉ NA FINISH
Equipes waarvan het voertuig niet direct, na binnenkomst van de voor hun laatst gereden proef in Parc Fermé
worden geplaatst, worden uitgesloten van klassering.
12.3 RALLYSAFE LITE
RallySafe heeft een app ontwikkeld / aangepast voor deze wedstrijd en gebruikt gaat worden.
Deelnemers zijn verplicht deze te installeren op een eigen telefoon of tablet die in het zicht van de bestuurder
en bijrijder wordt geplaatst. De telefoon dient een werkende en actieve simkaart met voldoende dataverkeer
te hebben.
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De app maakt het mogelijk voor de wedstrijdleiding om te zien waar de deelnemers zich bevinden. Daarmee
kan de wedstrijdleiding berging aansturen en andere beslissingen nemen die een snel verloop van de wedstijd
mogelijk maken.
In enkele klassementsproeven wordt gebruik gemaakt van de openbare weg, let op, deze zijn niet afgesloten
voor openbaar verkeer en derhalve geldt hier voor alle deelnemers een strikte snelheidszone van 30km/u !!
Er zijn verkeersregelaars aanwezig die het begeleiden maar de normale voorrangsregels en verkeersregels zijn
van toepassing met als restrictie max. 30km/u. Deze zone gaat in op 50m voor het bereiken van de verharde
weg tot en met 50m na het verlaten van de verharde weg. Dit geldt voor zowel de oversteken als parcours over
verharde weg. Deze beginpunten en eindepunten van deze speedzones zijn vermeldt in het route boek en op
locatie middels borden / markeringen aangegeven. De app geeft deze zone ook weer in het scherm, indien te
snel zal dit duidelijk zichtbaar / hoorbaar zijn in de app.
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van de app tijdens deze wedstrijd. Deze
app is gratis beschikbaar op Google Play en de Apple App Store.
Zodra je bent ingelogd in het evenement met je code, kun je op het hoofdscherm je huidige snelheid zien met
twee tripmeters. Beide tripmeters kunnen afzonderlijk worden gereset door ze in te drukken en even vast te
houden.
•
•
•
•
•

•

De te gebruiken telefoon dient een batterij capaciteit te hebben die de gehele wedstrijd duurt. Of beter,
continu aan de voeding aangesloten te zijn..
Tijdens het evenement mogen geen andere apps op de telefoon of tablet in werking zijn die de GPS
verbinding, app of het scherm kunnen afsluiten.
Tijdens de inschrijving ontvang je een unieke code om in te voeren in de app zodat de wedstrijdleiding
weet wie je bent.
Zodra je op de proef de toegestane snelheid overschrijd krijg je daar een melding van.
Zorg dat voor de Briefing de app ingeschakeld is en de gehele dag, in bivak, op de proeven en op de
verbindingen actief is. Kort voor en tijdens de Briefing wordt gecontroleerd of alle systemen werken,
teams die niet in beeld zijn worden in de Briefing hier van op de hoogte gesteld.
Zodra de app wordt uitgezet op de proef krijgt de wedstrijdleiding daar een melding van.

RallySafe geeft als aanbeveling dat de gebruikers een telefoon in een degelijke houder klemmen, zoals de RAM
Mount X-Grip, eventueel op de rolkooi of dashboard zodat er GPS zicht is.
Voor de privacy geeft de app geen gegevens door indien deze niet actief is op het scherm. Daarom moet de
deelnemer zorgen dat de app actief is op het scherm tijdens de gehele wedstrijd.
Meer informatie over de werking van RallySafe Lite is te vinden in de Bijlage: Hoofdstuk 18
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12.4 DONGLE
Bij het aanmelden ontvangt elk team, na betaling van de borg, een dongle ter registratie van het gereden
route, rijtijden, snelheden en afstand.
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

De dongle moet aangesloten worden op een constante USB-voeding.
Als de dongle wordt aangezet wordt gaat er een blauwe lamp constant branden. Zodra de ontvanger een
GPS signaal ontvangt gaat deze blauw knipperen. Indien de dongle niet blauw knippert heeft deze dus geen
ontvangst en zal niet niets registeren. In dat geval heeft de deelnemer GEEN recht van tegenbewijs in geval
van een straf of protest.
Plaats de dongle zo zodat deze ‘zicht’ heeft naar buiten. Op de A-stijl.
Ruil een niet correct werkende dongle om bij het wedstrijdsecretariaat.
Zet de dongle aan bij de technische keuring en bij de eerste TC (Service uit) van de auto op zaterdag en zet
hem daarna niet meer uit.
Er zit een knop op de dongle. Druk die knop in wanneer als de baan is geblokkeerd door een andere
deelnemer of een ander ‘mogelijk van belang’ hebbend event. Dat punt kan de wedstrijdleiding eenvoudig
terug vinden en dan een beslissing nemen over eventuele tijdcorrectie.
Bij terugkeer in het bivak wordt mogelijk de dongle uitgelezen. Daarvoor dient deze te worden overhandigd
aan de official bij Bivak IN, Parc Ferme of finish podium. De deelnemer krijgt de dongle ook direct terug.
Zorg ervoor dat deze eenvoudig en snel bereikbaar is.
Bij de laatste TC IN op zondag wordt de dongle ingenomen en ontvangt u de borg van 40 euro terug.
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de werking van de dongle
Dongles worden door de organisatie tussentijds ingenomen en uitgelezen.
Indien een team de wedstrijd staakt kan de dongle worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat en
wordt de borg terugbetaald

12.5 ACTIERADIUS
In verband met de lange etappes dienen de Rally Auto’s en in bijzonder de SSV’s een actieradius te hebben van
80 km. Mocht dit een probleem zijn dan vragen we je dit te melden bij de organisatie.
In KP 4 proef Wivast op zaterdag, KP 3 proef Wivast en KP 4 proef Wivast op zondag is er de mogelijkheid om
tijdens de wedstrijd, de wedstrijdtijd loopt dan door, bij te tanken. Deze locatie ligt aan de achterkant van de
schuren naast de start locatie, de route hiernaar toe staat in het route boek. Na een volledige rondgang kan
men op deze locatie stoppen (30km/uur zone) en worden bijgetankt.
Indien men hiervan gebruik wil maken dient dit vooraf te worden gemeld bij de documenten controle, Teams
die hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken worden van aanvullende info voorzien. De ‘cans’
duidelijk voorzien van startnummer.
Op deze locatie zijn officials aanwezig om toezicht te houden. Deze laten equipes pas vertrekken nadat rijders
gordels en helm correct hebben ‘dicht geklikt’.
Met deze tankmogelijkheid in de proef wordt het mogelijk gemaakt om equipes met een te kleine tankinhoud
toch de gehele KP uit te rijden, het nadeel van andere deelnemers die een grotere tank hebben en daarmee
zwaarder zijn wordt hiermee enigszins gecompenseerd.
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12.6 HERKENNING VAN OFFICIALS
De officials zijn als volgt herkenbaar:
•
•
•
•

Wedstrijdleiding: groen hes
Organisatie: groen hes,
Controlepost official: geel hes,
Baanpost official: geel hes.

12.7 CLASSIFICATIE EN PRIJSUITREIKING
12.7.1

CLASSIFICATIE

De classificatie zal zo snel mogelijk via de Sportity App bekend gemaakt worden.
12.7.2 BEROEP:
Beroep op de classificatie kan tot 30 minuten na het posten van de classificatie door de wedstrijdleiding. Deze
dient schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.
12.8 PRIJZEN
De volgende prijzen / bekers zullen worden uitgereikt:
•

De 3 hoogst geklasseerde deelnemers per klasse; 2 prijzen.

12.8.1 PRIJS UITREIKING:
Aan het einde van elke wedstrijddag zal een prijsuitreiking plaatsvinden.
Mocht na publicatie van het Definitief Eindklassement blijken dat onjuiste prijzen zijn uitgereikt, zorgt de
organisatie ervoor dat dit gecorrigeerd wordt.

13 NORMTIJDEN EN STRAFFEN
13.1 MAXIMALE TIJD EN NORMTIJD
De MAXIMALE TIJD van een proef is de tijd dat iedere rijder wordt geacht de proef te kunnen afleggen. Deze
tijd wordt vooraf in principe gesteld op 1 minuut per kilometer snelheidsproef. Indien tijdens de wedstrijd
blijkt dat teveel van de deelnemers deze tijd niet kunnen halen zal de maximale tijd aangepast worden. Dit
wordt dan gepubliceerd in een bulletin.
De NORMTIJD van een KP is de finishtijd van de laatste regulier (binnen de maximale tijd) gefinishte deelnemer
plus 10% van die tijd.
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13.1.1 TIJDSTRAFFEN
•
•

•
•

Per KP staan een aantal controleposten en uiteraard de finish waar de deelnemer aan voorbij moet komen.
Voor het niet starten van het equipe op een KP krijgt de equipe een KP-finishtijd van de normtijd van de
betreffende KP, plus 2 minuten voor het niet starten, plus een minuut per gemiste controlepost, plus 2
minuten voor het niet finishen.
Voor het niet finishen van een KP krijgt de equipe een KP-finishtijd van de normtijd plus 1 minuut per
gemiste controlepost, plus 2 minuten voor het niet finishen.
Voor het niet volgen van de juiste route op een KP krijgt de equipe een straftijd van 20 minuten plus
normtijd van betreffende KP, per betreffende KP

Indien de maximale tijd is verstreken voor het betreffend equipe, kan deze op aangeven van wedstrijdleiding
vroegtijdig van de KP worden verwijderd. Dit geldt dan als niet finishen op de KP.
Nadere instructies dienen hierbij te worden gevolgd. Niet nakomen van deze instructie wordt bestraft, ter
beoordeling door de wedstrijdleiding.
13.2 STRAFFEN TIJDENS DE WEDSTRIJD:
13.2.1 VALSE START
•
•

Valse start minder dan 3 seconden: 10 seconden straftijd
Valse start meer dan 3 seconden geldt als niet starten op de KP

13.2.2 INHALEN ONDER GELE VLAG
•

Inhalen onder gele vlag : 30 seconden straftijd

13.2.3 NIET VOLGEN JUISTE ROUTE , AFSNIJDEN EN DOORKRUIZEN LINT MARKERING.
Voor het niet juist volgen van de route op de KP, zoals in het routeboek vermeld zal de wedstrijdleiding
beslissen hoeveel straftijd wordt toegewezen, een behaald voordeel zal zwaar meewegen.
• Afsnijden van de route en / of buiten de markering van de route komen zonder voordeel: 10 seconden
straftijd
• Afsnijden van de route waardoor voordeel wordt verkregen: ter beoordeling door WL, straftijd ven
normtijd + tijd per gemiste controleposten mogelijk.
• In gevaar brengen van officials door buiten het parcours te rijden dan straf ter beoordeling van de
sportcommissarissen
In verband met de vergunning of gewassen in het veld, staan langs de route speciale lint-/tonmarkeringen.
Deze zijn in het routeboek en op de kaart aangegeven. Buiten deze markeringen rijden wordt bestraft met
uitsluiting van de wedstrijd en een boete van €1000.
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13.2.4 SPEEDZONES
!!!! Belangrijk !!!
Beperkte delen van de klassementsproef (proef Wivast in Collendoornerveen) volgt de route delen over de
verharde (openbare) weg of kruist deze. Deze wegen staan open voor al het openbare verkeer of gaan soms
voor huizen langs en gelden de normale verkeersregels. Zodra het voertuig van het equipe zich in de zone van
50m voor tot 50m na de openbare verharde weg bevindt geldt een maximale snelheid van 30 km/uur, Hier zal
streng op worden gecontroleerd.
Zorg dat voor het in rijden van de zone, 50m voor de verharde weg, de snelheid er uit is en let op
voorrangsituaties.
Straffen Speedzones in de wedstrijd. 30 km/uur:
• Iedere kilometer overschrijding is 1 minuut straftijd.
• Sneller rijden dan 50 km/uur in een speedzone is normtijd op de proef
• Sneller rijden dan 60 km/uur in een speedzone is uitsluiting wedstrijd / diskwalificatie
• Herhaaldelijke overtredingen na officiële waarschuwing wedstrijdleiding of veroorzaken gevaarlijke
situaties in deze speedzones bepaald de wedstrijdleiding de strafmaat, tot aan diskwalificatie
13.2.5 DONGLE
•

Moedwillig manipuleren van de dongle is uitsluiting wedstrijd

13.2.6 TIJDCONTROLE
Als een equipe bij een tijdcontrole een vertraging van meer dan 10 minuten ten opzichte van de ideale tijd
heeft, wordt de equipe niet meer toegelaten tot de start van betreffende KP. Het equipe kan op zijn normale
startvolgorde melden bij de volgende KP.
13.2.7 TE VROEG MELDEN AAN HET EINDE VAN DE ETAPPE
Het is de equipe toegestaan zich zonder straf te vroeg te melden bij de tijdcontrole aan het einde van de
etappe.

14 ANDERE VOORSCHRIFTEN EN STRAFFEN
14.1.1 SNELHEID SERVICE TERREIN /BIVAK
Op het gehele serviceterrein is een maximum snelheid van 20 km/uur.
Overtreding zal als volgt bestraft worden:
• 1e overtreding, rijsnelheid tussen de 20km/uur en 50km/h: waarschuwing
• 2e overtreding of rijsnelheid >50km/h: niet toegelaten tot de start of uitsluiting..
Het is verboden om voertuigen te testen op de openbare weg met snelheden hoger dan de toegestaan
snelheid. Of langdurig testen op verhoogd toerental (geluid) na bijv. een reparatie of service.
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14.1.2 ALCOHOL CONTROLE
Op last van de vergunningsverstrekker kan voorafgaand aan de start een alcohol controle worden uitgevoerd.
Bij een te hoge waarde zal het equipe worden uitgesloten van deelname.
14.1.3 SNELHEID VERBINDINGSWEGEN
Op last van vergunningsverstrekker kan op de verbindingswegen op snelheid worden gecontroleerd. De ter
plaatse geldende maximale snelheid wordt stipt gehanteerd.
Overtreding zal als volgt bestraft worden:
• 5 minuten straftijd per te hard gereden km/h.
• Ernstige overtreding boven de 30km/h snelheidsoverschrijding zal worden bestraft met uitsluiting.
Deze straffen komen bovenop eventuele door politie/autoriteiten uitgedeelde boetes Deze straffen komen
bovenop eventuele door politie/autoriteiten uitgedeelde boetes
14.1.3.1 ACHTERLATEN VAN AFVAL
Teams waarvan het afval niet opgeruimd en in de daarvoor betreffende containers gedeponeerd is zullen een
boete ontvangen van € 250,00.

15 PERS / MEDIA
15.1 ACCREDITATIE
Accreditatie dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement aangevraagd te worden via het volledig
ingevuld online aanmeld formulier. De link naar dit formulier is te vinden op de website van de NTA
(www.stgnta.nl) Minimaal 7 dagen voor aanvang van het evenement zal de aanvrager via e-mail accreditatie
ontvangen indien deze goedgekeurd is.
De contactpersoon voor de pers kan bereikt worden via: pers@stgnta.nl.
De accreditatie is persoonlijk en niet overdraagbaar.
15.2 AANMELDEN PERS
Voor het betreden van de baan dient de geaccrediteerde pers zich aan te melden bij de contactpersoon op een
afgesproken tijdstip, welke vooraf gecommuniceerd zal worden.
Bij het aanmelden dient men zich te kunnen identificeren met een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Hier zal een
kopie van gemaakt worden. De veiligheidsaspecten zullen opnieuw persoonlijk besproken worden en moet er
een vrijwaring getekend.
Pers met een accreditatie krijgt een genummerd hesje, deze zal tegen een borg van € 50,00 (alleen contant) bij
inschrijven uitgereikt worden.
Locatie: Wedstrijdsecretariaat
Tijden worden naar geaccrediteerde pers gestuurd.
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15.3 GEDRAGSREGELS PERS
Veiligheid heeft voorrang op alles, dus ook op het mooiste plaatje. We hebben daarom basisregels voor de pers
opgesteld, om eenduidig aan te geven wat er verwacht wordt van de pers, en wat de pers van de organisatie
mag verwachten.
In aanvulling op de voor rally’s geldende veiligheid aspecten vermelden wij nog specifiek de volgende basis
regels pers:
•
•
•
•

Veiligheid staat voorop.
Zonder accreditatie geen toegang tot de klassementsproeven.
Volg de aanwijzingen van officials & organisatie direct op, ook als je het er niet mee eens bent
Pers krijgt een genummerd hesje, het is verplicht dit hesje zodanig te dragen dat dit nummer goed
leesbaar is.

Vriendelijk verzoek: Gun elkaar een vrij uitzicht op de baan, en ga (dus) niet vlak bij elkaar staan. Spreek elkaar
hier vriendelijk op aan, en toon begrip voor elkaar.
Communicatie met de organisatie zal via een groeps-Whatsapp groep gaan. De groep zal aangemaakt worden
door de contactpersoon pers van de organisatie.
15.4 VEILIGHEIDSREGELS PERS
•
•
•
•

Het is niet toegestaan om te gaan staan in de buitenbocht, een rem-zone of een andere locatie die als
'onveilig' aangemerkt wordt.
Als een official aangeeft dat een locatie onveilig is, dan is dit zo.
Bij onveilig gedrag vervalt de accreditatie en dient de persoon onmiddellijk zijn werkzaamheden te staken
en zich bij de baanpost te voegen of indien mogelijk te vertrekken naar de publiek locaties.
Via Whatsapp zal de organisatie aangeven wanneer een proef start, en eindigt. Pas nadat de organisatie
heeft aangegeven dat de baan veilig is, mag er weer verplaatst worden.

Het niet navolgen van deze richtlijnen zal gezien worden als 'onveilig gedrag'
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16 RALLYSAFE (RS) LITE USAGE FOR 2022
New RS Lite from RallySafe. The free app is available on the Google Play and Apple App store. Competitors are
responsible for having a device capable of using the app with GPS tracking and a battery lasting the entirety of
recce. Considerations should be made to make sure the phone or tablet can be charged and there are no 3rd
party applications that may disable GPS tracking.

When you arrive and check in at the event, each car number will be given a unique code to enter into the app
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When logged into the event with your code, the main screen will display your current speed and two
odometers. Both odometers can be reset by pressing and holding the mileage. As you arrive to a stage, the
screen will display the maximum KPH allowed, along with theodometers and your current speed. If you exceed
the allowed speed limit, a red bar speedingmessage will be displayed at the top of the screen.

When you begin recce, the application must be active on your phone and stay active during transits and while
on stages. The phone can be used for other uses such as texting, navigation, etc. but should stay on the RS Lite
app as much as possible during transits and at all times on stages. Your position, speed, and direction of travel
will be monitored during the recce period. Additionally, if the app is forcefully disabled on stage, a report is
generated and may result in an infraction being applied. With privacy concerns in mind, the app does not track
or send data if it is not active on the screen. Because of this, competitors must make sure the app is active
during recce. If the app doesn’t report for an extended period of time during recce, an alert is sent in the
monitoring system.
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17 OVERZICHTS KAARTEN
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18 OVERZICHT BIVAK
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19 STICKERPLAN
19.1 AUTO’S
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19.2 SIDE-BY-SIDE
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