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LADY KLASSE REGLEMENT 2021
1. Enkel auto’s af fabriek mogen deelnemen.
2. Er mogen geen extra verstevigingen worden aangebracht, vastgemaakt worden, spatborden
origineel laten, dus niet uitslijpen.
3. De auto moet aan de buitenkant origineel zijn en mag niet voorzien zijn van puntige en uitstekende
delen. Bumpers zijn niet verplicht, wanneer deze wel aanwezig zijn dienen ze op de originele plek te
zitten en moeten het de originele bij de auto behorende bumpers te zijn.
4. De auto moet voorzien zijn van een deugdelijke reminrichting.
5. Dubbellucht en kettingen op de wielen zijn verboden.
6. Voor de banden geldt een maximale profieldiepte van 10 mm (1 cm). Waarbij de maximale afstand
tussen de verdiepte vlakken in de band (ook wel profielafstand) niet groter mogen zijn dan 10x10mm
(1x1 cm). Dit zullen we controleren middels een sjabloon, zie afbeelding hieronder. Tevens is het niet
toegestaan om banden op te snijden en/of met extra flappen (bescherming) te rijden.

7. Er moet een goed bevestigde paal of rolbeugel in het midden van de auto en achter de
bestuurdersstoel zijn aangebracht.
Een ijzeren paal van min. 5 cm. doorsnee met zowel boven (dak) als onder (bodemplaat) een
bevestigingsplaat van 10 x 10 cm of een houten paal van 10 x 10 cm beiden goed vastgezet aan
carrosserie en dak.
Andere vorm voor bescherming van de bestuurder bijv. een H-frame zijn ook toegestaan.
Bij twijfel neem contact op met de keuringscommissie.
8. De accu moet goed vastzitten en de + pool moet zijn afgeschermd met plastic. (een sjorband is
gewenst).
9. De koelsystemen mogen niet met antivries of koelvloeistof gevuld zijn, maar met water.
10. De koeler moet op de originele plaats zitten en mag niet voorzien zijn van extra bescherming, dus
ook geen gaas e.d.
11. De voorkant van de auto mag niet beschermd/afgeschermd zijn met plastic, gaas e.d.
12. De brandstoftank moet voorzien zijn van een goed afgesloten tankdop anders diskwalificatie.
13. Luchtfilter is vrijgesteld, moet wel op de originele plek in de auto zitten.
14. Het is geadviseerd de portier van de bestuurderskant te verstevigen met een houten plank of plaat.
15. Het nummer moet een driehoekig bord zijn, deze moet met de punt naar voren geplaatst
worden.(zie tekening). De ondergrond moet wit zijn en de cijfers zwart en min.20 cm hoog.
Mochten de nummers niet goed leesbaar zijn voor de jury, wordt je niet gejureerd.

Waarin deze reglementen niet voorzien zijn beslist de organisatie.
Veel succes namens de A.S.V.D.
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