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NK Off Road Racing Roompot Hunzedal BAJA Borger 2018 
 

 
 DATUM / DATE: 2 november 2018      TIJD/TIME: 12:00 uur 
 Bulletin No. 1   
 

 

VAN / From :    Wedstrijdleider    Clerk of the Course 
AAN / To:    Alle deelnemers    All competitors 
ONDERWERP / Subject:  Wijzigingen op Bijzonder Reglement  Changed supp. regulations 
 

 
BIJZONDER REGLEMENT  / Supplementary regulations 

 
2.4 Organisatiecomité   
Mark Salomons     Routeboek  / Roadbook 
   
2.5 Sportcommissarissen  / Stewards 
Voorzitter / Chairman:    Willem Keijzer 
     Willie Blom, Arie Kroeze, Jan Seinen (Adjunct) 

 
2.6 Hoofd officials  / Senior officials 
Assistent wedstrijdleider / Dep. Clerk of the Course:   Niek Goverts (30071) 
Wedstrijdsecretaris / Secretary :     Mark Salomons  
Buitenlandse Rijders / Foreign drivers:    Jeroen Minnema 
 
2.6.1 Judges of Fact  
Snelheid bivak  / Speed bivouc:   Maris Marissen  
Routecontrole / Route check:  Geotraq / Mark Salomons 
Route controle: Andre Slotboom 
 
2.7 Locatie wedstrijdsecretaris tijdens het evenement  / Location secretary of the rally 
 

Changed phone number !! :  

 Race control and emergency: +31 6 212 91 684 
 
 
3 PROGRAMMA 

Publicatie tijdschema van de wedstrijd op: http://bajaborger.nl/  1 november 2018 
Publication itinerary of the rally on http://bajaborger.nl   
3.3 Officiële Documenten controle:  / Administrative checks 
Locatie / Location: Vakantiepark Hunzedal  
Friday 2 november 2018, 14:00 – 20:00 uur   12:00 – 20:00hr 
 
3.3 Technische keuring:   / Scrutineering 
Friday 2 november 2018, 14:15 – 20:15 uur  12:15 – 20:00hr 
 
3.8 Rijders briefing:   / Drivers briefing 
Friday 2 november 2018, 21:30 uur Hunzedal 
Sunday 4 november 2018, 9:00 uur Hunzedal 
 
 
 
 
 
 

http://bajaborger.nl/
http://bajaborger.nl/
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4 INSCHRIJVINGEN  
4.2.1 Licenties 
Toegelaten Buitenlandse Licenties:   ` / Approved foreign licences 
– 1e & 2e bestuurder: - EU Cross Country Licentie  / 1st and 2nd driver – EU Cross Country licence 
 
4 VERZEKERING   / Insurance  
5.2 premie voor de aansprakelijkheidsverzekering 
- Het eigen risico voor de deelnemer is € 1000.-  €500,- per ongeval of gebeurtenis. 
 
6 IDENTIFICATIE en RECLAME   / Identification and advertisements  
6.2 Extra reclame, conform SRT art 16.5  / Extra advertisement conform SRT 16.5 
 Raam banner / Window streamer   “EB NK Offroad Racing 2018”    

 Zie sticker plan op publicatiebord.  / See sticker plan on official notice board 
 
12.2.3 Start Volgorde  /  Start order of the rally 
Startvolgorde van elke etappe wordt door de organisatie bepaald en gepubliceerd op het officiële publicatiebord. 
Voor klassementsproef 3 is een hergroepering ingericht, de tijd dat de deelnemer zich moet melden bij Hergroepering 
UIT (TC 2C) wordt door de organisatie bepaald en gepubliceerd op het officiële publicatiebord en kenbaar gemaakt 
tijdens aankomst van deelnemers bij TC 2B (Hergroepering IN) 
 
The start order of every leg will be determined by the organizer and published on the official notice board. 
For SS3 a regroup is used before the stage, the time the competitior need to check in on TC 2C (Regroup OUT) will be 
determined by the organizer and will be published on the official notice board as well as being told to the competitor 
an entrance of TC2B (Regroup IN) 
 
12.4 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN / SUPPLEMENTED  REGULATIONS 
12.4.4 stapvoets rijden 
n.v.t. / Not applicable  
 
12.4.6 Parc fermé 
Tijdens parc ferme aan het eind van de wedstrijd is een milieuzeil verplicht.  
During Parc Fermé at the end of the event an environmental sail is obligated. 
 
12.4.10 Missen controle / Missing controls 
Het missen van een controle of telpost wordt bestraft met 5 minuten wedstrijdtijd  
Controleposten kunnen ook door middel van een digitaal GPS systeem worden ingericht.  
 
Missing control points will be penalized with 5 minutes race time. 
Controls can be physical or digital using GPS system. 
 
12.4.11 Rallysafe 
n.v.t.  / Not applicable 
 
12.4.12 Toegelaten apparatuur in de auto  / Allowed equipment in the car 
Het gebruik van een elektronisch hulpmiddel voor navigatie doeleinden zoals een telefoon, kompas, Garmin, etc mag 
maximaal een beeldscherm diameter van 7 inch zijn. Overtreding wordt bestraft ter beoordeling van de 
wedstrijdleider.  
 
Usage of electronic equipment for navigational purpose like phones, compass, Garmin, etc is only allowed with a 
screen diameter up to 7 inches. Infringements will be penalized by the clerk of the course.  
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12.4.12 GEOTRAQ tracking systeem 
Voor het tracking systeem moet een CONTINUE (niet geschakelde) voeding in de auto aanwezig zijn. Voor de voeding 
moet een rood en zwart gekleurde kabel aanwezig zijn van minimaal 1.5mm² welke in het midden van het dashboard 
beschikbaar moet zijn met nog 50 cm extra kabel om het systeem aan te sluiten. De kabel moet aan het uiteinde 2x 
een volledig geïsoleerde AMP Faston connector hebben van 6.3x0.8mm zoals onderstaand is weergegeven. 
Zie ook de Engelse installatie instructie “Geotraq tracker fitting”. 
 
For the tracking system a PERMANENT (non-switchable) power supply must be available in the car. The power supply 
needs to have a red and black colored wire with a minimum size of 1.5mm² that is located in the center of the 
dashboard with added a usable length of 50cm. The cable must be fitted with 2 fully insulated AMP Faston connectors 
with the size 6.3x0.8mm as is described below. 
Please read carefully the English installation instruction “Geotraq tracker fitting”. 
https://www.roompotbajaborger.nl/wp-content/uploads/2018/10/geotraq-tracker-fitting.pdf  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Wedstrijdleider / Clerk of the course     Sportcommissarissen / Stewards 
Michael Harmsen (27134)     vz. Willem Keijzer 
   
 

https://www.roompotbajaborger.nl/wp-content/uploads/2018/10/geotraq-tracker-fitting.pdf

