
DRAGRACE REGLEMENT (CORONA)  
The English text is below. 

 

RICHTLIJNEN OP DE BAAN 
- Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van safetycar bemanning, 
baanofficials, alsmede personeel van de organisatie van 402 Automotive. Het niet naleven van 
bedoelde instructies kan leiden tot uitsluiting/verwijdering van het evenement.  
- Wangedrag op de baan leidt tot uitsluiting van het evenement. 
- Passagiers zijn niet toegestaan bij de race. 
 
RICHTLIJNEN VOOR UW AUTO 
- Stoel(en) (dienen goed bevestigd en werkend te zijn). 
- Gordel(s) (dienen goed bevestigd en werkend te zijn). 
- Accu goed bevestigd (geen tiewraps toegestaan). 
- Plus pole van de accu dient afgedekt te zijn (Duct tape toegestaan). 
- Geen lekkages (water, olie of benzine). 
- Slicks toegestaan. Bij regen/natte baan mag er niet met slicks gereden worden. 
- Banden dienen minimaal 1,6 mm profiel te hebben. 
- Velgen deksels dienen verwijderd te worden. 
- Remmen dienen goed te werken. 
 
RICHTLIJNEN VOOR UW MOTOR 
- Geen lekkages (water, olie of benzine). 
- Remmen dienen goed te werken. 
- Slicks toegestaan. Bij regen/natte baan mag er niet met slicks gereden worden. 
- Banden dienen minimaal 1,6 mm profiel te hebben. 
- Accu goed bevestigd (geen tiewraps toegestaan). 
- Constructies moeten deugdelijk zijn, definitieve beslissing ligt bij keurmeester. 
 
RICHTLIJNEN VOOR DE BESTUURDER 
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 
of verhoging tot 38 graden Celsius. 
- Integraal helm met ECE keurmerk is verplicht. Neem je eigen helm mee, ter plaatse is er geen 
mogelijkheid tot het huren van een helm. 
- Kleding bestuurder auto: lange mouwen, lange broek en dichte schoenen. Kleding moet van katoen 
zijn (minimaal 85% katoen), geen nylon kleding. 
- Kleding bestuurder motor: leren/ deugdelijk pak, bovenstuk en onderstuk (broek en jas) dienen 
dicht te kunnen en aan elkaar geritst moeten zijn en motorlaarzen. 
 

OVERIGE RICHTLIJNEN 
-	Het volgen van een, schriftelijke, briefing is verplicht, zonder briefing wordt deelname uitgesloten. 
Na de briefing ontvangen deelnemers een polsbandje. Zonder polsbandje wordt deelname 
uitgesloten. 

- Deelnemers dienen vooraf, online, een vrijwaringclausule te ondertekenen.  
- Bij het niet voldoen aan het reglement is deelname uitgesloten en is er geen recht op restitutie.  
- Bij no-show is er geen recht op restitutie. 
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DRAGRACE REGULATIONS (CORONA)  
 
 
 
 
 
 
GUIDELINES ON THE TRACK 
- Participants must, at all times, conform to the instructions of safetycar crew, track officials, as well 
as personnel of the 402 Automotive organization. Failure to comply with the instructions may lead to 
exclusion / removal of the event. 
- Misconduct on the track leads to exclusion from the event. 
- Passengers are not allowed during the race. 
 
GUIDELINES FOR YOUR CAR 
- Chair (s) (must be properly attached and working). 
- Belt (s) (must be properly attached and working). 
- Battery properly attached (no cable wraps allowed). 
- Plus pole of the battery must be covered (Duct tape allowed). 
- No leaks (water, oil or petrol). 
- Slicks allowed. It is not allowed to drive with slicks in rain / wet tracks. 
- Tires must have a minimum profile of 1.6 mm. 
- Rim covers must be removed. 
- Brakes should work properly. 
 
GUIDELINES FOR YOUR ENGINE 
- No leaks (water, oil or petrol). 
- Brakes should work properly. 
- Slicks allowed. It is not allowed to drive with slicks in rain / wet tracks. 
- Tires must have a minimum profile of 1.6 mm. 
- Battery properly attached (no cable wraps allowed). 
- Constructions must be sound, final decision rests with the judge. 
 
GUIDELINES FOR THE DRIVER 
- Stay at home if you have mild cold-like symptoms, such as a sore throat, a runny nose, sneezing, a 
mild cough or a fever below 38 degrees Celsius. 
- Integral helmet with ECE quality mark is mandatory. Bring your own helmet, it is not possible to 
rent a helmet. 
- Car driver's clothing: long sleeves, long pants and closed shoes. Clothing must be made of cotton (at 
least 85% cotton), not nylon clothing. 
- Motorbike driver's clothing: leather / proper suit, top and bottom (pants and jacket) must be closed 
and must be zipped together and motorcycle boots. 
 
OTHER GUIDELINES 
- Following a written briefing is mandatory, without briefing participation is excluded. After the 
briefing, participants will receive a wristband. Participation is excluded without a wristband. 
- Participants must sign a disclaimer in advance, online. 
- If the regulations are not met, participation is excluded and there is no right to a refund. 
- No show is not entitled to a refund. 
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