Machinereglement versie 2014
Reglement zitmaaierrace en sprint
Voor onderstaande regels geldt het volgende: in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet,
beslist de wedstrijdleiding ter plaatse, zonder mogelijkheid tot discussie. Wordt het reglement niet in
acht genomen dan volgt onherroepelijk diskwalificatie.
A. Definitie van zitmaaierrace en sprint
Onder een zitmaaierrace of sprint wordt verstaan een snelheidsrace welke worden gehouden op een
permanent of een daarvoor tijdelijk afgezette baan, met dien verstande dat de ondergrond geheel
onverhard dient te zijn met bij voorkeur, als basismateriaal, gras.
B. Algemene bepalingen
Het betreden van het terrein en het deelnemen aan een van de onderdelen van de zitmaaier- race is
volledig op eigen risico. De organisatie van de zitmaaierrace neemt tegenover de deelnemers geen
enkele aansprakelijkheid op zich: voor persoonlijke schade, materiële schade, vermogensschade of
schade van welke vorm dan ook. De deelnemers doen, d.m.v. het ondertekenen van het
inschrijfformulier, afstand van: zowel voor zichzelf als wel de onder zijn verantwoordelijkheid
vallende personen, iedere vorm van gerechtelijke vervolging tegenover de organisatie en direct
daarmee in verbinding staande personen, vrijwilligers, bezoekers enz. Deelnemers verklaren tevens dat
zij het parcours hebben verkend en hier goedkeuring aan hebben gegeven. De deelnemers alleen,
dragen civiel- en strafrechtelijke verantwoording voor alle door hen, ongeacht of de berijder eigenaar
of alleen gebruiker van het voertuig is, veroorzaakte schade.
Inschrijfformulieren dienen volledig en zonder opmerking te worden ingevuld. Dit gaarne een week
voor aanvang race. De minimum leeftijd voor deelname in de specialklasse is gesteld op 16 jaar en in
de superstandaard klasse op 12 jaar, mits ze toestemming hebben van ouder of voogd. (geld tot en
met de leeftijd van 18 jaar) Een deelnemer dient goed acht te slaan op mededelingen van de
wedstrijdleiding.
Tijdens het rijden met de machine is het dragen van een helm, beschermende kleding en stevige
schoenen/laarzen verplicht.
Niergordel, bodyprotector en een nek brace word aanbevolen bij machines met rolbeugel en in de
superstandaard klasse, in alle andere gevallen is dit zelfs verplicht.
De door de wedstrijdleiding gegeven vlagsignalen dienen te allen tijde opgevolgd te worden!
Het gebruik van alcohol, of andere middelen die de rijvaardigheid aantasten, door de deelnemers
is, voor en tijdens de race, ten strengste verboden! Hier zal streng op worden toegezien.
Buiten de wedstrijdbaan is de max. snelheid 5 km/uur.
Op het rennerskwartier is het gebruik van een milieumat verplicht, houd het netjes!
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C. Eisen waaraan de machines in de ”special” klasse aan moeten voldoen
1) De machine moet duidelijk herkenbaar zijn als een zitmaaier, in principe met gazonbanden!
Noppenbanden zijn wel toegestaan. Er zijn echter wedstrijden/demo’s waar alleen
gazonbanden worden toegestaan.
2) De maximale lengte is 2 meter (voorkant machine tot achterkant machine) en de maximale
breedte bedraagt 1,20 meter. Een hart op hartafstand (vooras, achteras) van max.1,27meter
geniet de voorkeur.
3) Wanneer er een rolbeugel aanwezig is (dit wordt door de organisatie aanbevolen) dan is een
gordel, minimaal driepunts, verplicht, Rolbeugel moet van voldoende hoogte en breedte
zijn, de rijder moet met helm op ruim onder de rolbeugel zitten, wanneer de rijder op de
machine zit en er een denkbeeldige lijn getrokken wordt, van voorkant motorkap tot
rolbeugel. Dan moet de rijder met zijn helm op ruim onder deze lijn zitten. Tevens moet
men er voor zorgen dat het lichaam bij een evt. kanteling/koprol binnen de machine blijft. (met
behulp van bijv. bandjes bij de onderbenen)
4) Als er geen rolbeugel aanwezig is dan moet er een goed werkend “Dodemanskoord”
gemonteerd zijn die verbonden is met de rijder. Er mag in deze situatie geen gordel op zitten.
Ook mag er dan geen kuipstoel of iets dergelijks op zitten. (rijder moet makkelijk los kunnen
komen van de machine bij een kanteling)
5) Vering en 4-wiel aandrijving op de machine is niet toegestaan, m.u.v. de stoel, deze mag wel
geveerd zijn. Wanneer stoelvering is gemonteerd is het verplicht deze te beveiligen, met
een kabel of ketting. Zodat de stoel niet voorover kan klappen wanneer de veer /
schokdemper breekt. Ook is het verplicht een beveiliging (kap) te maken over het
tandwiel / remschijf, zodat de stoel niet op het tandwiel / remschijf kan komen wanneer
de veer / schokdemper breekt.
6) De achteras dient uit 1 stuk te zijn gemaakt.
7) De motor mag aangepast worden, in die zin dat de originele motor mag worden opgevoerd, als
wel dat een ander motorblok op een veilige manier is geplaatst, dit met een maximum
cilinderinhoud van 600cc. Injectiemotoren zijn niet toegestaan en bij enige vorm van
drukvulling (turbo, g-lader, etc.) is de maximale cilinderinhoud vastgesteld op 375cc.Wanneer
men een motor wil gebruiken van een originele zitmaaier voor de “ special klasse of
beugel loze klasse ’’ is dit toegestaan, mits de motor van origine gebruikt wordt voor
zitmaaiers, met een maximum van 750 cc met origineel spruitstuk en carburateur.
8) Er moet een faan met startnummer in het midden boven op de rolbeugel/kooi van de zitmaaier
zijn aangebracht, deze zijn te verkrijgen bij “www.waalderink.nl.
9) De machines dienen, met uitzondering van toegestane wijzigingen, zich zoveel mogelijk in
originele staat te bevinden, het maaimes moet worden verwijderd.
10) De machines moeten voorzien zijn van goed werkende remmen!, de remwerking mag op geen
enkel wiel uitschakelbaar zijn.
11) Onnodig uitstekende delen, zowel binnen als buiten de machine dienen te worden verwijderd
of afgeschermd, dit geldt ook voor de draaiende delen.
12) Het is verboden om losse delen of ballast mee te voeren tijdens de wedstrijd.
13) Enkele adviezen: een droge gel accu, een polyester vrije stoel
Let op: Wanneer uw maaier op 01-01-2012 op punt 1, 2 en/of punt 7 afwijkt, dan mag u gewoon
blijven deelnemen, tenzij de machine wordt verbeterd of van eigenaar verandert, dit ter beoordeling
van de T.Z.T. technische commissie.
Voor nadere informatie kan men te allen tijde contact opnemen met de technische commissie via
www.twentszitmaaierteam.nl of e-mail techniek@twentszitmaaierteam.nl
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D. Eisen waaraan de machines in de “superstandaard” klasse aan moeten voldoen
1)

Het moet een originele standaard zitmaaier met standaard wielen en banden en een standaard
Grasmaaier motor en versnellingsbak zijn. Alleen de motor en de overbrenging mogen wel
worden aangepast, maximaal 750 cc.

2)

De motor moet voorzien zijn van een verticale krukas.

3)

Het maaimes moet zijn verwijderd.

4)

Er mag geen rolbeugel aanwezig zijn, ook mag er geen kuipstoel zijn gemonteerd.

5)

Machine moet voorzien zijn van goed werkende remmen en besturing.

6)

Maximale machine lengte (buitenwerks gemeten) : 2 meter

7)

Maximale machine breedte (buitenwerks gemeten): 1,20 meter

8)

Machine mag geen scherpe uitstekende delen hebben.

9)

Het is verplicht een goed werkend dodemanskoord op de machine te hebben.

Let op: Wanneer uw maaier op 01-04-2012 op punt 1 en/of punt 3 afwijkt, is deelname ter beoordeling
van de T.Z.T. technische commissie.
Voor nadere informatie kan men te allen tijde contact opnemen met de technische commissie via
www.twentszitmaaierteam.nl of e-mail techniek@twentszitmaaierteam.nl

Dit document is opgesteld d.d. 24 november 2013 door de technische commissie en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering
van TZT op ..-..-2014. Dit reglement vervangt alle eerder afgegeven versies.
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