Regels voor het FIA – Pijltje rally systeem en deze Rally.
1. Te allen tijde houdt u zich aan de geldende verkeersregels. Tevens met zo min
mogelijk geluid door de Abdij aan het begin van de route rijden.
2. Indien er ontheffing is aangevraagd, dan staat dit in het routeboek vermeld.
3. De positie van uw auto is midden onderin iedere tekening.
4. Het knooppunt bij de betreffende km stand in kolom 1 geeft het eerst
volgende keuze moment aan.
5. U volgt de weg in de richting van de pijl.
6. De exacte km stand van uw km teller kan iets afwijken van de stand in het
routeboek. Hou er rekening mee dat dit verloop groter wordt als u verder in de
rit komt.
7. De antwoorden moeten op de controlekaart met een pen worden ingevuld en
mogen niet doorgehaald of veranderd worden.
8. Bij de foto zoek opdracht, noteert u op de controlekaart de letters van de
fotokaart in de juiste volgorde. De foto’s op de fotokaart zijn alleen rechts
genomen, soms haaks op de rijrichting. Ze staan in een willekeurige volgorde.
9. Langs de route komt u letters op een wit bord tegen. Indien die letters aan de
rechterkant van de weg staan waarop u rijdt, dan noteert u die letter op het
eerstvolgende lege vakje op de controle kaart in de volgorde waarin u de
borden tegenkomt.
10.
Langs de route kunt u bij een gele vlag ook een stempel met
stempelkussen tegenkomen. Druk de stempel op het eerstvolgende lege vakje
op de controlekaart.
11.

De gemiddelde snelheid tijdens de rit zal liggen op ca. 30 tot 35 km/uur.

12.
Op de laatste pagina van dit boek staan de bezemwagentijden. Breek
zo nodig de puzzelopdracht af en ga vòòr de eindtijd naar de volgende locatie.

De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook.

