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JUNKYARDRACE RACES 2023 

STRAFFENLIJST 
 
De straffenlijst is gebaseerd op artikel 13 van het Reglement Junkyardrace Races 2023 
 
Waar er wordt gesproken van – (nummer) ronde(n), dan slaat dit op een aftrek van dat 
aantal ronden van het eindresultaat van de wedstrijd. 
 

 
Rijgedrag: 
 
Betrokken zijn bij een aanrijding (contact tussen auto’s) 
 

Melden in straffenvak 
 

Negeren van (vlag) instructies van de officials tijdens de vrije 
training en wedstrijd. 
 
Bij herhaling van onveilig rijgedrag kan een coureur of team 
uitgesloten worden van het evenement. 

Melden in straffenvak 
 
 

 
Sportiviteit: 
 
Het circuit afleggen in een tijd sneller dan de referentietijd 
tijdens de vrije training 
 

waarschuwing 

Het circuit afleggen in een tijd sneller dan de referentietijd 
tijdens de wedstrijd 
 

Ronde word geschrapt + 
Stop & Go penalty 

  
Het zichzelf of een teamlid asociaal opstellen naar een official Tot uitsluiting 

 
Het niet wisselen van rijder binnen 45 minuten Alle rondes buiten de 45 

minuten worden geschrapt 
 
Het niet voldoen aan de voor opgelegde 11 rijder wissels 

 
-3 rondes voor elke wissel 

te weinig 
  
 

Art. 13  Straffen 
De wedstrijdleider heeft onder meer als mogelijkheid van straf: de zwarte vlag en 
dan binnenkomen in pitstraat en melden bij het OC, ronde straffen en uit de 
wedstrijd nemen of een alternatieve straf te bedenken. 
In de Junkyardrace Races Straffenlijst 2022 staat een overzicht van straffen die 
de wedstrijdleider normaal gesproken zou kunnen uitspreken, de wedstrijdleider 
of het OC heeft altijd het recht hiervan af te wijken. 
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Technisch: 
 
Auto niet conform de veiligheidseisen 
 
Motor is niet origineel conform fabrieksopgave 
 
 
Onderstel is niet origineel conform fabrieksopgave 

Tot uitsluiting 
 

Per vergrijp behandeld door 
wedstrijdleiding of het OC  

 
Per vergrijp behandeld door 
wedstrijdleiding of het OC  

 
Niet voldoen aan artikel 12. “Communicatie / Dataloging - 
Telemetrie / MYLAPS TnetX” 

Verwijderen apparatuur, 
minimaal 5 strafrondes en 

mogelijke uitsluiting 
 

Banden niet conform artikel 15.5 “Banden” Tot uitsluiting 
 

 
Overige straffen zijn ter invulling van de wedstrijdleiding of OC.  
 


