Bulletin 1
Datum:
Tijd:

14-05-2019
22.00 uur

Van:

Wedstrijdleider

Aan:

Alle deelnemers

Onderwerp:

Aanvullingen of wijzigingen van het bijzonder reglement

2.
2.7

ORGANISATIE
Hoofd officials
Hoofd Technische keuring:
Hoofd Medische Dienst:
Hoofd Uitslagendienst:
Bemanning sleepauto:
Bemanning sluitauto:
Proevenchefs:

Judges of Facts
Judges of Facts verkenning:
Judges of Facts geluidskeuring:
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Coen van de Zandschulp
Christian Brands
Coen van de Zandschulp
Erwin Overbosch
Jeroen Averdijk
Leo Gommans
Hans van Assouw
Frank Bloemberg
Dinand Pennings
Willem Nuiten
Henny Rikkerink
Henny Stoelhorst
Eddy Bosch
Mark Kastelijn

Licentienr. 3703
Ambulance Event Service
Licentienr. 3703
Licentienr. 6629
Licentienr. 13550
Licentienr. 7159
Licentienr. 32008
Licentienr. 17497
Licentienr. 5522
Licentienr. 12630
Licentienr. 19993
Licentienr. 30861
Licentienr. 22801
Licentienr. 16111

Michael Harmsen
Coen van de Zandschulp

Licentienr. 27134
Licentienr. 3703

PROGRAMMA EN LOCATIEGEGEVENS
Service Welcome Center & trailer park – locatie en openingstijden
Ekkersrijt 2070, 5692BA Son en Breugel (achter de “Bouwmaat”)
Office Centre Son, Ekkersrijt 7101, 5692HD Son
Vrijdag 24 mei 2019 tussen 08:00 en 13:00 uur.
Alle serviceteams moeten zich eerst melden bij het Service Welcome Center.
Voor aankomstprocedure en details, zie artikel 12.5 en verder.
De serviceteams ontvangen formele instructies t.b.v. Service. Onthoud dat u als equipe ook
verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent.
Uitbouwen van RallySafe tracking systeem en gehuurde fitting kits- locatie en tijdstip:
Na het finishpodium bij begin Parc Fermé op het Raadhuisplein in het centrum van Son
en Breugel op zaterdag 25 mei 2019 vanaf 23:21 uur.
Bij het uitbouwen mag iemand van het serviceteam ondersteuning bieden in het uitbouwen van de
gehuurde antennes.

6
6.1

RECLAME EN IDENTIFICATIE
Verplichte reclame wordt vermeld in bulletin. bestaat uit:
▪ eb Personeelsdiensten
▪ Cross Country ELE Rally 2019

6.2

Extra reclame wordt vermeld in bulletin. bestaat uit:
▪ Helichem
▪ eb Personeelsdiensten
▪ GM Products
▪ Rallyschild
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11
11.1

TECHNISCHE KEURING, VERZEGELING EN MARKERING
Locatie en tijdschema geluidskeuring
Voorafgaande aan de technische keuring vindt er een geluidskeuring plaats conform het in het
programma (bijzonder reglement art. 3) genoemde tijdstip en locatie, conform het onderstaande
tijdschema, gepubliceerd bulletin.
Startnummer:
Meldingstijd geluidskeuring:
201-205
10:30 – 11:00 Uur
206-210
11:30 – 12:00 Uur
211-215
12:45 – 13:15 Uur
216-220
13:15 – 13:45 Uur

11.2

Locatie en tijdschema technische keuring
De Technische keuring vindt plaats conform het in het programma (bijzonder reglement art. 3)
genoemde tijdstip en locatie, conform het tijdschema, gepubliceerd in bulletin. ter plaatse van, en
direct volgend op de geluidskeuring.
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AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE ORR
12.5 Service Welcome Center en Service(terrein)
12.5.2 Service Welcome Center en trailerpark
Alle serviceteams moeten zich op vrijdag 24 mei 2019 tussen 08:00 en 13:00 uur eerst melden bij
het Service Welcome Center. Dit geldt ook voor alle service voertuigen inclusief vrachtwagens!
Bij vertraging telefonisch contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.
Het Service Welcome Center bevindt zich op Ekkersrijt 2070, 5692BA Son en Breugel (achter de
“Bouwmaat”), hier bevindt zich ook het trailerpark. bij Office Centre Son, Ekkersrijt 7101, 5692HD
Son. Hier ontvangt u ook de informatie over de locatie van het trailerpark.
De afstand van het Service Welcome Center tot het centrale serviceterrein bedraagt ca. 450 600
meter.
Bij het Service Welcome Center:
▪ Ontvangt het serviceteam hun documenten (o.a. stickers en rallyschilden voor de
wedstrijdauto).
▪ Ontvangt het serviceteam instructies voor het melden op het centrale serviceterrein.
▪ Ontvangt het serviceteam formele instructies t.b.v. Service. Onthoud dat u als equipe ook
verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent. Dit is inclusief
veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en bestraffingen volgens SRT2019.
▪ Het serviceteam dient bij het Service Welcome Center de wedstrijdauto’s van de trailer te
rijden, het lossen van de wedstrijdauto’s bij het serviceterrein is niet mogelijk! De trailer
blijft in het trailerpark.
▪ Het serviceteam ontvangt bij het Service Welcome Center de locatie van het trailerpark,
bij het trailerpark dient de wedstrijdauto’s van de trailer gereden te worden. Het lossen
van de wedstrijdauto’s bij het serviceterrein is niet mogelijk! De trailer blijft in het
trailerpark.
▪ Worden de serviceschilden en stickers aangebracht op de serviceauto’s. Na het
aanbrengen van de juiste serviceschilden en servicestickers op de servicewagen(s) rijdt
het serviceteam de servicewagen(s) en de wedstrijdauto via de aangegeven route naar het
serviceterrein. Bij de ingang van het serviceterrein wordt het serviceteam door een official
naar uw serviceplaats gebracht.
12.7 Tijdstraffen bij niet volgen van voorgeschreven route
12.7.2 Indien de route van een KP voortijdig wordt afgebroken door een deelnemer wordt onderstaande
tijdstraf gehanteerd.
▪ Rijtijd langzaamste equipe + 10% van de rijtijd, vermeerderd met 5 minuten tijdstraf voor
elk gemiste controle of telpost.
12.7.3 Voor het niet starten van de KP krijgt de equipe een tijd toegekend
▪ Normtijd plus 5 minuten tijdstraf, vermeerderd met 5 minuten tijdstraf voor elk gemiste
controle of telpost.
▪ Rijtijd langzaamste equipe + 10% van de rijtijd, vermeerderd met 10 minuten tijdstraf.
12.7.4 Het missen van een controle of telpost wordt bestraft met 5 minuten wedstrijdtijd n.v.t.
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12.10 Het dragen van een brandwerende overall, lang ondergoed, balaclava, sokken, schoenen en
handschoenen met de FIA norm 8856-2000 is verplicht. Voor de navigator zijn de handschoenen
niet verplicht
HANS-systeem is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen, vanaf 2020 is het HANS-systeem
verplicht voor alle NK Offroad wedstrijden.
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KLASSEMENTEN
Tijdens de EB - ELE Cross Country Rally worden de volgende klassementen (incl. proeftijden)
gepubliceerd:
▪ Officieuze tussenstanden (elektronisch): op de website www.rallysafe.com.au of via de app
▪ Officieus klassement (elektronisch): op de website www.elerally.nl
▪ Officieel eindklassement (elektronisch): op de website www.elerally.nl
Alle klassementen en tussenstanden worden ook per sectie op het publicatiebord gepubliceerd
Wedstrijdleider
Michael Harmsen
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Bestuur Sectie Terreinsport
Richard Hoogendoorn
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