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NK Off Road Racing Roompot BAJA Borger 2021 
 

 
 DATUM / DATE: 5 november 2021      TIJD/TIME: 20:30 uur 
 Bulletin No. 2   
 

 

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 

 
2.5 Sportcommissarissen  
 Voorzitter:   John Raven 3865 
 Leden:     Arie Mulder 21454 
    Jan Seinen  22894 
     Anton Schreuders 
  
2.6 Race Control  
 Wedstrijdleider:   Michael Harmsen   27134 
 Veiligheid:   Thijs Hofstede   - 
 Wedstrijdsecretaris:   Thijs Hofstede   - 
 Technische keuring:   Coen van de Zandschulp   3703 
 Medische Dienst:   Gineke Jeurink Top Medical Team - 
 Ass wedstrijdleider:   Niek Govers   30071 
 Proeven verantwoordelijke: Jeroen Averdijk   13550 
 

Begeleidingsauto’s 
  X1- auto:   Stefan Swankhuisen/Randel Hofstede ( / ) 
  X! - Sluitauto:   Stefan Swankhuisen/Randel Hofstede ( / ) 
 
2.7 Locatie wedstrijdsecretaris tijdens het evenement  / Location secretary of the rally 
 

Changed phone number :  

 Race control and emergency: +31 6 183 194 17 
 
 
3 PROGRAMMA 

 
3.6 vergadering sportcommissarissen: race office 
   -Publicatie voorlopig eindklassement (gepland):  
   - zondag  07/11/2021 - 17:00 uur  
  - Publicatie definitief eindklassement (gepland):  
   - 30 minuten na voorlopig eindklassement 
3.8 Rijders briefing:   / Drivers briefing 

Friday 5 november 2021, 21:30 uur  Hunzedal restaurant 
Saturday 6 november 2021, 21:30 uur  Hunzedal restaurant 
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3.10 Finish van de wedstrijd (1e deelnemer): - 
Deelnemers moeten wachten in de Holding Area tot KP5 is afgelopen. Wacht op instructies van de official 
alvorens naar het Parc Ferme te rijden. Vanaf de holding area zijn de deelnemers onder Parc Ferme regels. 
Vrijgave van het parc ferme is na de prijsuitreiking. 
 
Competitors need to wait in the Holding Area until SS5 is finished. Wait for instructions of the marshall before 
going to the Parc Ferme. As from the holding area competitors are under Parc Ferme rules.  
Parc Ferme will be opened after the prize giving ceremony. 

 
 
 
11.2.3 Start Volgorde  /  Start order of the rally 
Startvolgorde van de eerste sectie wordt door de organisatie bepaald en gepubliceerd. 
Voor klassementsproef 3 is een hergroepering ingericht, de tijd dat de deelnemer zich moet melden bij Hergroepering 
UIT (TC 2C) wordt door de wedstrijdleiding bepaald, de tijd wordt kenbaar gemaakt tijdens aankomst van deelnemers 
bij TC 2B (Hergroepering IN). De startvolgorde van KP3 is op basis van het voorlopig tussenklassement tot en met KP2. 
 
The start order of every leg will be determined by the organizer and published. 
For SS3 a regroup is used before the stage, the time the competitor need to check in on TC 2C (Regroup OUT) will be 
determined by race control, the time will be told to the competitor at entrance of TC2B (Regroup IN). The start order of 
SS3 is based on the preliminary classification after SS2. 
 
12.4 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN / SUPPLEMENTED  REGULATIONS 
 
11.4.5 Parc fermé 
Tijdens parc ferme aan het eind van de wedstrijd is een milieuzeil verplicht. Er mag 1 persoon van het team een milieu 
zeil naar de auto brengen onder toezicht van een official. 
During Parc Fermé at the end of the event an environmental sail is obligated. One person of the team can bring an 
environmental sail to the Parc Ferme under supervision of an marshall.   
 
11.4.9 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. 
 
 
11.4.15 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.  
 
11.4.15 Maximumsnelheid op de proef  / Maximum speed on stage 
De maximumsnelheid op de proef is 180 km/h. De maximumsnelheid in speed zones staan in het routeboek 
aangegeven. Bestraffingen worden zoals onderstaand gehanteerd. 
The maximum speed on the stages is 180 km/h. The maximum speed in speed zones are noted in the roadbook. 
Violations will be penalized as below. 
 
1st offence: 1 minuut per kilometer per uur 
2nd offence 5 minuten per kilometer per uur 
3rd offence Subject to stewards’ decision. 
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Update tijdschema 

 

 
 

 
 

 
 

 
Wedstrijdleider / Clerk of the course      
Michael Harmsen (27134)      
 
 
 
 
 
 
Sportcommissarissen / Stewards 
vz. John Raven   Arie Mulder    Jan Seinen 
   
 


