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JUNKYARDRACE RACES 2017

CHECKLIST KEUREN

Algemene informatie
Team naam:
Team vertegenwoordiger:
Auto merk:

Auto model:

Auto bouwjaar:

Auto kleur:

Check list
Bestuurder check
Artikel # in technisch
reglement

Korte omschrijving

2.19.2, 2.19.3

Stoelen en gordels: correct FIA keurmerk, niet ouder dan 10
jaar productie; juiste bevestiging stoel; juiste zitting stoel;
bruikbare FIA gekeurde gordels; 5- of 6 puntsgordel; juist
bevestigde gordels.
Verlichting: voor, achter, remlichten en richtingaanwijzers
dienen correct te werken
Stroomonderbreker: vonkvrij; binnen en buiten auto; alle
elektrische circuits onderbreken; motor moet afslaan; locatie
buiten de auto is onderzijde voorruit en duidelijk aangeduid;
Rolkooi: correcte bouw, materiaal, bevestiging, laswerk,
schokabsorberend brandvertragend materiaal voor delen waar
bestuurder mee in aanraking kan komen (bij een crash);
raadpleeg het KNAF Autosport jaarboek 2016 voor de
specificaties voor de rolkooi, Annexe J 2016 artikel 8.3. In het
bijzonder de dikte van de buizen (artikel 8.3.3) en
bevestigingsplaten (artikel 8.3.2.6)
Brandblusser: correct type, goede, stevige bevestiging (rvs
steunen), volledig gevuld.
Arm restraint: correcte bevestiging
Brandschot: lekvrije afdichting tussen bagageruimte en interieur
en motorruimte en interieur; rookdicht vanuit motor en
benzinetank ruimte.
Airbags & gordelspanners: verwijderd en/of wel buiten werking
zijn gesteld.
(optioneel) Bij gebruik van videocamera: correcte bevestiging
In- en uitstappen: in en uitstappen moet relatief eenvoudig te
doen zijn.
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2.19.10
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Auto check
Artikel # in technisch
reglement

Korte omschrijving

2.6, 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.17, 2.17.1, 2.15
2.19.7

Algemeen: de motor van de auto en de auto zelf dient standard
uitgevoerd te zijn als destijds opgeleverd door de fabrikant.
Sleepoog: juiste diameter; juiste bevestiging; voor en
achterzijde; duidelijk zichtbaar; binnen de contouren van de auto;
Uitlaat: standaard of gelijk aan origineel; niet defect; voldoet aan
de geluidsnorm;
Velgen en banden: velgen en/of banden steken aan buitenzijde
niet buiten de carrosserie; uitsluitend banden met
straatgoedkeuring, geen (straat goedgekeurde) semi-slicks of
slicks. Geen reservewiel aanwezig in de auto.
Veiligheidsvergrendeling: de motorkap en de kofferbak dienen
met hoodpins te worden vergrendeld; originele vergrendeling

2.6.1
2.11 en 2.16

2.19.1
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moet verwijderd zijn.
Stickers: de auto moet voorzien zijn van de stickers zoals
beschreven in het stickerschema reglement. Kort: motorkap,
zonneband voor en achter, zijkanten voordeuren moeten vrij zijn
voor stickers.
Race nummer: de auto moet voorzien van race nummers zoals
beschreven in het stickerschema reglement. Kort: voor- en
achterruit en achterste raam aan de beide zijkanten. De
nummers moeten duidelijk te lezen zijn.
Centrale deurvergrendeling: dient buiten werking te zijn
gesteld.
Accu: deugdelijk bevestigd. Pluspool geïsoleerd.
Brandstoftank: originele brandstoftank wordt aanbevolen,
anders van een type zoals beschreven in het technisch
reglement.
Dynamo: moet werkend zijn
Wagenhoogte: minimale afstand tussen de bovenkant van de
originele wielkast en de bovenkant van de band moet te alle tijde
20mm zijn.
Stuur: stuurwiel is vrij; stuur moet gesloten buitenomtrek
hebben; stuurslot moet verwijderd zijn.

n/a.

n/a.

2.17.6
2.17.2
2.18.1

2.17.3
2.12

2.14

Vrijwaringsclausule
De team vertegenwoordiger bevestigd dat hij de auto heeft voorbereid en geïnspecteerd en
neemt de verantwoordelijkheid voor de conditie van de auto. De team vertegenwoordiger
begrijpt dat deze inspectie geen certificering en/of garantie geeft dat de auto goed genoeg is
om te racen. De team vertegenwoordiger is zich er van bewust dat hij zelf verantwoordelijk is
voor de conditie van auto, dat deze in een staat is om mee te racen en dat de reglementen
van de Junkyardrace voor de auto worden nageleefd.
De team vertegenwoordiger verklaart dat hij/zij nimmer de organisatie van de Junkyardrace
of haar respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers aansprakelijk zal stellen of
houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade
daaronder begrepen op basis van deze inspectie.

Handtekening team vertegenwoordiger: __________________________

Datum: ____________

Ruimte hieronder vrij laten voor overige op- of aanmerkingen van de JYR Inspecteur
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