
Autocross Masters Terwolde 2017 
 

AVONDCROSS REGLEMENT 
 

 
 
Regels: 
 

• Er worden tijdens 1 uur zoveel mogelijk rondes gereden.  
• Alle auto’s starten gezamenlijk. Als de baan wordt vrijgegeven na de laatste , mag voor het rijden naar de 

startopstelling eventueel gereedschap in de pitstraat worden afgezet. 
• Er mag gebruik gemaakt worden van (een of meerdere) pitstops. Dit is niet verplicht. 

In de pitstraat dient stapvoets te worden gereden. 
• Er wordt gereden in 2 klassen: klasse 1: tot 2000cc, klasse 2: +2000cc en 4WD. 
• In totaal zullen 10 bekers worden uitgereikt, verdeeld naar rato van het aantal inschrijvingen per klasse. 

Prijzengeld 1e plek: €100, 2e plek: €75, 3e plek: €50. Bij <10 inschrijvingen in een klasse vervalt het 
prijzengeld. 

• Om in aanmerking te komen voor prijzengeld dient de wedstrijd uitgereden te zijn (finishvlag). 
• Maximaal 70 auto’s, vol = vol. 

Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk afmelden, dan kunnen auto’s  van de eventuele reservelijst 
nog deelnemen. 

• Auto’s moeten voldoen aan het reglement van de Autocross Masters klasse 1, 2 of 3. En aan de 
veiligheidsreglementen van de KNAF (o.a. rolkooi, gordel, uitrusting rijder). 

• Een geldige KNAF licentie (verzekering) en geldig rijbewijs zijn verplicht voor elke rijder en dienen bij de 
inschrijving te kunnen worden getoond.  

• Jeugdklasserijders kunnen niet deelnemen aan de avondcross. 
• Verlichting op de auto’s is niet nodig. 
• Het gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens de wedstrijd is verboden voor zowel rijders als 

monteurs. Hier zal steekproefsgewijs op gecontroleerd worden.  
• Alcohol en roken zijn in de pitstraat verboden! 
• Per auto maximaal 2 personen (2 rijders of 1 helper en 1 rijder) toegestaan.  
• Alleen personen met  een “pitkaartje” mogen de baan op, deze worden (2 per ingeschreven auto) bij de 

inschrijving uitgereikt en dienen ingeleverd te worden bij het oprijden van de baan. 
• De deelnemende voertuigen worden door de rijder zelf voorzien van een transponder. De rijder is zelf 

verantwoordelijke voor de juiste bevestiging hiervan. 
De transponder wordt binnen een half uur na de wedstrijd weer bij de organisatie ingeleverd. 

• De reglementen van de Autocross Masters en KNAF dienen bekend te zijn (o.a. milieuzeil, vlaggen, 
veiligheid). Eventuele aanvullingen worden tijdens de briefing bekend gemaakt.  

• Bij niet opvolgen van de reglementen kan de rijder gediskwalificeerd worden. 
 
Kosten 
 

• Deelname 25 euro per auto. 
• Indien geen KNAF-licentie, dan dient een daglicentie te worden gekocht (38 euro). 
• Indien geen eigen: transponderhuur 10 euro. Borg 200 euro. Transponderhouder kan worden bijgehuurd. 
• Nummer stickers 5 euro. Deze kunnen van te voren zelf aangeschaft worden maar kunnen ook bij de 

inschrijving worden gekocht. 
 
 
 
 



Tijdschema 
 

• Inschrijven via het door de Taco verstrekte inschrijfformulier vanaf 1 mei.  
Bij de bevestiging van inschrijving zal het toegewezen startnummer gemaild worden. 

• Zaterdagmiddag 24 juni tussen 14 en 15 uur aanwezig op het terrein. 
• Van 15.00u tot 16.00 auto keuren.  

Van 17.00 tot 18.00 (met goedkeuringskaartje) inschrijven in de tent en eventuele aanschaf licentie. 
Neem hierbij een eventuele gezondheidsverklaring, KNAF licentie en het rijbewijs mee. 

• Indien er met 2 personen in 1 auto wordt gereden, dienen beide rijders tegelijkertijd in te schrijven. 
• Om 18.00u is de rijdersbriefing in de feesttent. Deze is verplicht voor alle deelnemers, aanwezigheidslijst. 

Indien niet aanwezig dan volgt uitsluiting van de wedstrijd. 
Hier worden aanvullende informatie en regels bekend gemaakt. 

• Start avondcross zo spoedig mogelijk na de laatste finale. Dit wordt omgeroepen. 
 


