GTC RALLY 2019
Date/Datum:

05-07-2019

Time/Tijd: 12:00 hrs

Subject/Onderwerp: Bulletin No. 1

Document No: 1.1
No. of Pages/Aantal pagina’s: 4

From/Van:

Clerk of the Course/Wedstrijdleider

To/Aan:

All competitors/Alle Deelnemers
Attachments/Bijlages: -

Art. 2 Organisation (addition and changes) / Organisatie (aanvulling en wijzigingen)
2.7. Senior officials
Chief Medical Officer / Hoofd Medische Dienst:
Peter Blok
Competitors Relation Officer / Contactpersoon rijders:
Boudewijn Baertsoen (BE)
000 car / 000 auto:
Luc Gommers is replaced by Hetty Pennings
00 car / 00 auto:
Robert van der Zee / Daan Pont
Stage Commanders / Proevenchefs:
Jean Pierre de Leersnijder, Gertjan Jurjens, Frank Bloemberg,
Bert Boezelman, Radboud van Hoek, Geran Spoelstra and
Dinand Pennings
2.8

Telephone number (changed) / Telefoonnummer (gewijzigd): +31(0)6- 49864817 (only during the rally / alleen tijdens de rally)

Art. 3 Program (addition) / Programma (toevoeging)
Thursday July 11th 2019 / Donderdag 11 Juli 2019
20:00 – 23:59 hrs
Reconnaissance (by schedule)
Verkenning (volgens schema)

Details see supplementary regulations Art.
9/Appendix II
Details zie bijzonder reglement Art 9. /
Bijlage II

Art. 4 Entries (change) / Inschrijvingen (wijziging)
4.4.2 The entry fee includes;
- 1 rally plate including start number
4.4.2 In het inschrijfgeld is inbegrepen;
- 1 rallyschild vermeldende het startnummer
Art. 6 Advertising and Identification (addition) / Reclame en identificatie(aanvulling)
6.1
Compulsory advertising:
Jumbo (Supermarket)
Verplichte reclame:
Jumbo (Supermarkt)
6.2

Optional advertising:

Extra reclame:

Jumbo (Supermarket), Ned (Manpower), Van Donge en de Roo (Supply Chain
activities), Hotel Princeville (Hotel), Plus Gommers (Supermarket), De Groot
Verhuur (Rental Company), QNP (ICT & Telecom), Karpack (Cardboard packaging),
Bergamo & Havando (Printing office), Breda Airport (Airport), Studio Mieters
(Publicity agency), BHV (Tents for rent), DEBA (Company Cars), Wifra (Printing
office).
Jumbo (Supermarkt), Ned (Personeel), Van Donge en de Roo (supply chain
activiteiten), Hotel Princeville (Hotel), Plus Gommers (Supermarkt), De Groot
Verhuur (Verhuurbedrijf), QNP (ICT & Telecom), Karpack (Kartonnen verpakkingen),
Bergamo & Havando (Drukkerij), Breda Airport (Vliegveld), Studio Mieters
(Reclamebureau), BHV (Tentenverhuur), DEBA (Bedrijfswagens), Wifra (Drukkerij).
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Art. 9 Reconnaissance (addition) / verkenningen (toevoeging)
9.3.1 Speeding can be penalized bij de Clerk of the Course as follows:
- 1st infringement: time penalty,
- 2nd infringement: time penalty of 2 minutes driving time,
- 3rd infringement: not allowing to start or disqualification.
9.3.1 Snelheidsovertredingen kunnen door de wedstrijdleider als volgt bestraft worden:
- 1e overtreding: een tijdstraf.
- 2e overtreding: een tijdstraf van 2 minuten wedstrijdtijd.
- 3e overtreding: niet toegelaten tot de start respectievelijk diskwalificatie.
Art. 12 Other procedures (additions) / Aanvullende kenmerken van de rally (toevoegingen)
12.2.1 Starting procedure
For SSS 8 and 15 a so-called group start will being used. 3 competitors, will be started in the same minute with an
interval of 10 seconds. The next 3 competitors will be started after the previous 3 competitors have left the SSS.
12.2.1 Startprocedure
Voor klassementsproef 8 en 15 wordt een zgn. groepenstart toegepast. Dat wil zeggen dat er 3 deelnemers worden
gestart in dezelfde minuut met een interval van 10 seconden. De volgende 3 deelnemers worden gestart nadat alle
voorgaande deelnemers de klassementsproef hebben verlaten.
12.6

Modifications / additions to RRSR (numbering in line with RRSR)
20.3.4 Penalties for infringements during the competitive part of the rally:
a) First infringement:
- Speeding: A fine, applied by the clerk of the course,
- Other than speeding: A penalty will be applied by the clerk of the course.
b) Second infringement:
- Speeding: A 2-minute time penalty applied by the clerk of the course,
- Other than speeding: A penalty will be applied by the Stewards.
c) Third infringement: Speeding: A 5-minute time penalty applied by the clerk of the course.
d) Fourth infringement: Speeding: Disqualification, applied by the Stewards.
36.2.1 Driving the special stage not in accordance with the prescribed route, will be penalized as described below (in
deviation of FIA RRSR art. 14.2), independent of the additional penalties from the Stewards.
36.2.2 If a team does drive a special stage – circuit stage not in accordance with the prescribed number of rounds, the
penalties will be:
- one or more rounds too less: driving time of fastest driver in same class plus 5 minutes,
- one or more rounds too much: actual driving time.
36.2.3 Cutting a corner, missing a chicane or something similar: a time penalty
37.4.4 In case of a start of a circuit stage, the start can be stopped for safety reasons. The starter may start the
competitor manually by counting the last five seconds one by one. The start detection system registers the
actual start time.
38.3
For the provisions of the safety of competitors, a special stage ends after arrival at the stop finish.
40.1.1 Whenever a car is in motion on any type of special stage, the crew must wear homologated crash helmets incl.
FHR system, all required safety clothing and equipment in compliance with Appendix L Chapter III - Drivers’
Equipment and have their safety belts correctly fastened.
Infringement of the provisions of helmets incl. FHR system and safety belts will result in disqualification.
Infringement of the provisions of safety clothing will be penalized as follows:
- 1st infringement: time penalty of one minute driving time
- 2nd infringement: disqualification
48.1.3 The use of groundsheets during service is mandatory.
58.5
Taking flammable fluids in the rally car is not permitted.
65.1.4 Camera’s are only allowed inside the car. Any other way of mounting in or on the car outside is forbidden,
except FIA homologated camera mountings.
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12.6

Aanpassingen / toevoegingen aan FIA RRSR (in lijn met de nummering uit het FIA-RRSR)
20.3.4 Overtredingen tijdens het competitieve deel van de rally zal worden bestraft als onderstaand:
a) 1e overtreding:
- snelheid: een boete
- andere dan snelheid: ter bepaling van de wedstrijdleider
b) 2e overtreding:
- snelheid: een tijdstraf van 2 minuten
- andere dan snelheid: ter bepaling van de sportcommissarissen
c) 3e overtreding: snelheid: een tijdstraf van 5 minuten
d) 4e overtreding: snelheid: diskwalificatie, uitgesproken door de sportcommissarissen
36.2.1 Het niet volgens de voorgeschreven route afleggen van een klassementsproef wordt als onderstaand bestraft
(in afwijking van FIA RRSR art. 14.2), onverminderd eventuele verdergaande straffen, op te leggen door de
Sportcommissarissen.
36.2.2 In een klassementsproef met een rondkoers wordt het niet afleggen van het voorgeschreven aantal ronden als
volgt bestraft:
- een of meer ronde(n) te weinig: de rijtijd van de snelste deelnemer in dezelfde klasse plus 5 minuten,
- een of meer ronde(n) te veel: de werkelijke rijtijd.
36.2.3 Afsnijden van een bocht, missen van een chicane of iets dergelijks: een tijdstraf.
37.4.4 Ingeval van een start van een rondkoers kan de start om veiligheidsredenen worden opgehouden. De starter zal
de equipe mogelijk met de hand starten door de laatste vijf seconden een voor een af te tellen. Het
startdetectiesysteem registreert de starttijd.
38.3
Voor de bepalingen van de veiligheid van deelnemers geldt dat een klassementsproef eindigt na aankomst bij
de stopfinish.
40.1.1 Rijdend op de klassementsproeven moet de equipe in de auto goedgekeurde helmen incl. FHR-systeem, alle
voorgeschreven brandwerende kleding, conform Annex L en de veiligheidsgordels correct dragen.
Overtreding van de bepaling van helmen incl. FHR-systeem en veiligheidsgordels zal diskwalificatie tot gevolg
hebben.
Overtreding van de bepaling van brandwerende kleding zal als volgt worden bestraft:
- 1e overtreding: 1 minuten wedstrijdtijd
- 2e overtreding: diskwalificatie
48.1.3 Het gebruik van een grondzeil is verplicht gedurende de service.
58.5
Het meevoeren van brandbare stoffen in de rallyauto in jerrycans, blikken, bussen e.d. is op straffe van
uitsluiting niet toegestaan.
65.1.4 Camera’s zijn uitsluitend toegestaan in het voertuig, iedere andere bevestiging aan en/of op het voertuig is
verboden. Uitgezonderd zijn de gehomologeerde camera posities.
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Finally, we would like to draw everyone's attention to the amended Article 40.3 of the FIA RRSR:
40.3.2
Any crew which has the red “SOS” sign displayed to them, or which sees a car which has suffered an accident,
and the OK sign is not shown, shall immediately and without exception stop to render assistance. All following
cars shall also stop. The second car at the scene shall proceed to inform the next radio point. Subsequent cars
shall leave a clear route for emergency vehicles. All crews stopped by this procedure will be allocated a time
according to Art. 39.
40.3.4
Should it not be possible, for whatever reason, to display the OK/SOS board in any of the above situations (see
FIA RRSR art 40.3), this may be replaced by an evident and clearly understandable sign language shown by the
crew outside of the car:
- an arm and thumb up to indicate "OK"
- crossed arms above the head to indicate "SOS".
See example below:
Ten slotte willen we iedereen attenderen op het gewijzigde artikel 40.3 van het FIA RRSR::
40.3.2
Een equipe die het rode “SOS” teken ziet of een auto ziet die een zwaar ongeval heeft gehad en het “OK” teken
niet te zien is, moet zonder uitzondering onmiddellijk stoppen om te helpen. Alle nog volgende auto’s moeten
ook stoppen. De tweede auto die ter plaatse is, moet doorrijden naar de eerstvolgende radiopost om deze te
waarschuwen. De daaropvolgende auto’s moeten de route vrijhouden voor de hulpverleningsvoertuigen. Alle
equipes die gestopt zijn conform deze procedure zullen een passende tijd krijgen, conform art 39.
40.3.4
Mocht het, om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn om het OK / SOS-bord in één van de bovenstaande
situaties weer te geven (zie FIA RRSR Art. 40.3), dan kan dit worden vervangen door een duidelijke en helder
gebaar die door de equipe buiten de auto wordt getoond:
- een arm en duim omhoog om "OK" aan te geven
- gekruiste armen boven het hoofd om "SOS" aan te geven.
Zie voorbeeld hieronder:

Clerk of the Course/Wedstrijdleider
Jan Seinen
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