-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen deelnemersregelement
Seizoen 2016
A: ALGEMEEN:
1. Het verrijden van de slèp geschiedt met een standaard auto op eigen risico.
2. De startvolgorde wordt door loting vastgesteld.
3. Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft:
A. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding c.q. baancommissarissen.
B. Het aanbrengen van vernielingen aan materialen
C. Het door wijze van rijden in gevaar brengen van zichzelf en/of derden
4. Noch het STS-bestuur, noch de wedstrijdleiding stelt zich aansprakelijk voor de
handelingen der deelnemers vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd, noch door de
deelnemers toegebrachte schade aan de auto’s, materialen of aan derden toegebrachte schaden.
5. Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich tijdig
af te melden bij de betreffende organisatie.
6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg
van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding.
De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.

B: DE DEELNEMER
1) De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
2) De auto dient voorzien te zijn van goed werkende remmen.
3) Geen kooiwielen, of andere onverantwoorde wielaanpassingen, geen motoren van
vrachtwagen of trekker.
4) De auto moet voorzien zijn van een trekhaak op normale hoogte (max. 50 cm).
5) De auto moet voorzien zijn van een veiligheidsstekker.
6) Tijdens de rit mogen geen meerdere personen of andere losliggende voorwerpen in de auto
aanwezig zijn.
7) Bij onverantwoordelijk rijgedrag van de deelnemer zal diskwalificatie volgen.
8) Het is verboden alcohol te nuttigen in of rondom het rennerskwartier en de deelnemers
mogen niet onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.
9) In alle klassen geen gewichtsbeperking.
10) Eventuele gewichten moeten goed vast worden gezet.
11) Deelname is geheel op eigen risico.
12) Bij het keuren moet de veiligheidsstekker en de trekhaakhoogte (max 50cm) worden
gecontroleerd.
13) De deelnemer dient zich vooraf bij de organisator op te geven onder vermelding van:
Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
Merk tractor, typenummer, aantal cilinders, wel/geen turbo, aantal pk’s
gewichtsklasse, groep ( standaard/ niet- standaard).
14) De deelnemer dient te voldoen aan de benodigde rijvaardigheidseisen, tenminste 18 jaar
oud.
15) De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de
stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen, mag de bestuurder het voertuig
verlaten.
16) De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en verplicht zich tijdens
de wedstrijd er naar te handelen.
17) Het is de deelnemers verboden voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen.
18) Het gestelde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) is ook op de
wedstrijd baan/ terrein van toepassing.
19) Tevens is het verboden tijdens de slèp te roken.
20) Het dragen van klompen op de tractor tijdens de wedstrijd incl. weging is niet toegestaan.
21) De auto moet minimaal w.a. verzekerd zijn zowel op het terrein als ook tijdens de wedstrijd.

Klasse indeling standaard

Klasse 1:
Auto's tot 2000cc ( 2.0 is hier ook toegestaan).
De machine moet op een auto lijken.
Turbo is toegestaan.
4x4 is niet toegestaan.
Klasse 2:
Auto's tot 3000cc (3.0 is ook toegestaan).
De machine moet op een auto lijken.
Turbo is toegestaan.
4x4 is niet toegestaan
Klasse 3:
Vrije klasse.
Motorinhoud is vrij.
4x4 is hier toegestaan.

