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Reglement Polderronde
1. Tijdens de Polderronde wordt de omtrek in kilometers van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland tezamen gereden over 200 ronden (in circa 2.5 uur). Diegene die als
eerste de gestelde aantal rondes heeft volbracht wordt uitgeroepen tot winnaar.
2. Voor deze klasse is het algemene reglement van toepassing én dit aanvullend
reglement.
De volgende klassen kunnen deelnemen aan de Polderronde:
- Opstapklasse t/m 1400cc (mits in bezit van een geldig rijbewijs en de minimale
leeftijd van 18 jaar)
- Standaardklasse t/m 1800cc
- Standaardklasse boven 1800cc
- Superstandaard t/m 2000cc
- Dames standaardklasse t/m 1800cc
Voertuigen die voldoen aan onderstaande regels kunnen ook deelnemen:
- Vierwielaandrijving is toegestaan mits dit origineel geleverd is bij de auto.
- Standaard (diesel) turbo motoren zijn toegestaan, mits dit origineel geleverd is bij
de auto.
3. De crossauto moet een seriematig geleverde personenauto zijn en de ophangpunten
van de schokbrekers en wielen dienen origineel te blijven.
4. De minimale leeftijd voor deze klasse is 18 jaar en je moet in bezit zijn van een geldig
Nederlands autorijbewijs.
5. Er mag maar 1 coureur in de auto zitten, een rijderswissel is toegestaan met
maximaal 3 bijrijders in totaal per deelnemend voertuig.
6. Jeeps, Bussen, SUV auto’s, 8 cilinders en zelfbouwauto’s, verlaagde kevers, vrije
standaard en sprinters zijn niet toegestaan.
7. Er mag niet gereden worden met noppenbanden. Opgesneden banden of
rallybanden zijn wel toegestaan.
8. Indien de race in het donker wordt verreden is minimaal
1 lamp (wit licht) aan de voorzijde van de auto is verplicht
en moet bijdragen aan een veilig zichtveld voor de
bestuurder.
9. Een rood stoflicht dient ten allen tijde te branden, ook als
de hoofdstroomschakelaar is uitgeschakeld.
10. Zwaai en of flitslampen zijn verboden
11. Geadviseerd wordt om de stoel vastzetten aan de
stoelsteun van de veiligheidskooi.
12. Transponderplaatje dient bevestigt te worden aan de
rechterzijde van de auto op minimaal 10cm hoogte op de
B-stijl. De transponderplaat kan aangeschaft worden
tegen een vergoeding bij de organisatie tijdens de
wedstrijddag.
13. Schade aanbrengen aan sleep-, hulp- of waterwagendienst: directe diskwalificatie
voor de coureur. De kosten worden op de veroorzakende coureur verhaald.
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PITSSTRAAT:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roken en open vuur verboden.
Gasflessen niet toegestaan.
Alcohol en drugs niet toegestaan.
Stapvoets rijden.
Alleen toegang voor monteurs met een geldig pits polsbandje, verkrijgbaar bij
het wedstrijd secretariaat. Maximaal 2 per team. De coureurs zijn verantwoordelijk
voor het gedrag van monteurs. Bij overtreding van de regels geld diskwalificatie.
Stevige schoenen en overall verplicht voor alle monteurs, ook voor de vrouwelijke
monteurs (dus geen hoge hakken).
Onder de leeftijd van 16 jaar geen toegang in de pits.
Brandstof in stalen jerrycans van max. 20 liter. Dus GEEN plastic.
Maximaal 1 jerrycan van max. 20 liter brandstof per deelnemende auto In de pits.
Tijdens een rode vlag situatie is de pits gesloten voor in- en uitgaande deelnemers.
Sleep- en hulpdienstvoertuigen hebben te allen tijde voorrang en kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Milieuzeil verplicht onder de gehele auto.
Gebruik de aangegeven sleutelplek te allen tijde; ook bij een rijderswissel moet de
auto op de sleutelplek staan.
De sleutelplek van elk team moet schoon worden achtergelaten na de wedstrijd.
Aanhangers, bolderkarren, steigers, brommers en quads zijn niet toegestaan. Alleen
de crossauto mag in de pitstraat aanwezig zijn.
De coureurs op de baan hebben voorrang op de invoegende coureurs uit de pits.
Tijdens de wedstrijd de auto alleen repareren in de pitstraat op de aangewezen
sleutelplek. De pits mag niet worden verlaten door de auto om aan te worden
gesleuteld. Bij het uitvallen van de auto, blijft deze in de pits tot de wedstrijd is
afgelopen.
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