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WINTERSLAAP VOOR HET NTTO-BESTUUR? VERGEET HET MAAR. DE VERENIGING TELT VELE ENTHOUSIASTE
LEDEN,
DIE ZEER INTENSIEF MET DE SPORT BEZIG ZIJN. KEER OP KEER PROBEREN ZIJ SAMEN DE
SPORT BETER TE MAKEN,
OOK IN DEZE ECONOMISCH MINDERE PERIODE. HET BESTUUR HEEFT SAMEN MET DE DIVERSE COMMISSIES VELE
ONDERWERPEN IN BESPREKING VOOR 2013 EN DE JAREN DAARNA.
TEKST Dick Meijer

VOORBEELDEN
Een aantal van die onderwerpen is al beklonken, terwijl een aantal andere nog onderzoek vraagt.
Tot de eerste categorie behoort een aantal wijzigingen in het reglement, die met ingang van het

seizoen 2013 in werking treden.

MAXIMAAL VIER TRACTOREN IN DE FINALE
Het is in het belang van de sport dat de wedstrijdduur beter van tevoren is te bepalen. ln de Grand
National zijn er in 2013 drie wedstrijden (Emmeloord, Cadzand en Meerkerk) minder tên opzichte van
201 2. Het bestuur stond toch voor de uitdaging om de Grand National-deelnemers eên acceptabel
aantal competitiewedstrijden te geven. ln het tekort aan Grand National-wedstrijden wordt gedeeltelijk
voorzien doordat een aantal organisatoren (Didam, Staphorst, Montfoorl en Alphen) hebben gekozen

voor een aantal Grand National-klassen op hun evenement. Mede door de stap van vijf naar zes
klassen per baan was het toch mogelijk de Grand National-deelnemers een acceptabel aantal
competitiewedstrijden te geven.
Een Grand National-wedstrijd zal weer gaan bestaan uit ten minste zes Grand National-klassen.
Dit geeft weer meer amusementswaarde en duidelijkheid voor het publiek. Regelmatig werd op
een wedstrijd de vraag gesteld waarom een bepaalde Grand National-klasse niet aanwezig was.
Ook wordt hiermee tegemoetgekomen aan de vraag van sommige Grand National-teams en hun

sponsors, om op zoveel mogelijk Grand National-wedstrijden aanwezig te kunnen zijn.
Daarom is er in 2013 een nieuwe regel, die er in het kort op neerkomt dat er per klasse maximaal vier
tracioren in de finale aantreden. De regel heeft twee doelen. Allereerst moet zo beter het iotale aantal
puÍls op een evenement beter kunnen worden bepaald, en daarmee de tijdsduur van
het geheel.
Ten tweede moet zo de aÍstelÍing van de sleepwagen gemakkelijker worden gemaakt. Juist onder

wisselende wedstrijdomstandigheden (weersinvloeden, sterk veranderende baan) is dit zeer wenselijk,
met name bij grote klassen van meer dan tien deelnemers.
De regel houdt normaliter (bij indoors gelden namelijk afwijkende afstanden) in dat de full-pull-lijn
in de
kwalificatierun nog steeds bij 100 meter ligt, maar dat de deelnemer pas wordt aÍgevlagd voorbij de
10 meter (de oude floating{inish-lijn). De afgelegde afstand tussen de 100 en 1 1 0 meter wordt
ook
gemeten. Bij geen oÍ één full pull rijdt er geen enkele deelnemer in de pull-off, bij twee, drie
of vier full
1

pulls alleen de deeÍnemers met een full pull. Bij meer dan vier full pulls rijden alleen de vier
deelnemers
met de verst gereden full pull. Bij meer dan vier deelnemers voorbij de 110 meter (zou niet voor mogen
komen) rijden alleen de deelnemers die met hun full pull voorbij de 1 10 meter zijn gegaan de finale.
ln de pull-off worden, als die afstand wordt bereiK, de deelnemers pas afgevlagd voorbij de 120
meter.
Gaan meerdere deelnemers in de pull-off voorbij de 120 meter, dan zal er een super-pull-off worden
gereden.

Om binnen de sport voor eenheid te zorgen, wordt deze regel voor alle klassen ingevoerd in de secties
Grand National, National, Farmstock en Trucks.

TWINTIG-METERREGEL WORDT DERTIG-METERREGEL
Ook de twintig-meterregel is voor het nieuwe seizoen op de schop gegaan. Wanneer de rijder daartoe
besloot, kon hij in het verleden binnen de twintig meter het gas dicht doen en mocht hij opnieuw
starten. Opnieuw starten mag echter maar één keer. Bij deze regel speelt de factor van menselijke
inierpretatie van in dit geval de beginvlagger en de deelnemer een cruciale rol. Om hieromtrent in
de
toekomst discussie tussen de wedstrijdleiding en de deelnemers te voorkomen, wordt een nieuwe
regel ingevoerd. Nieuw is dat de grens nu bij de dertig meter ligt, met dien verstande dat de sleepwagen dan ook werkelijk binnen dertig meter stil moet staan. De gemeten afstand ís nu bepalend.
ls de sleepwagen dus meer dan dertig meter verplaatst, dan vervalt het recht op de tweede poging.
Duidelijk voor het team en het publiek én een zorg minder voor de beginvlagger.

Voorbeeld

í

Team A

110 meter

Team B

109 meter

Team C

103 meter

ïeam D

102 meter

Team E

'101

Team F

100 meter

meter

Naar de finale: team A (heeft een Íull pull
van meer dan í'10 meter gehaald)

Aanvulling: team B, C en D (aanvulling

tot vier, alle meer dan 100 meter
getrokken); team E en

F

vallen aÍ

Voorbeeld 2
Team A

110 meter

Team B

110 meter

Team C

110 meter

Team D

110 meter

Team E

110 meter

Team F:

109 meter

Naar de finale: team A, B, C, D, E (alle vijÍ
een Íull pull van 1í0 meter gehaald)
Aanvulling: geen (al vijÍ finalisten)

Voorbeeld 3
Team A

110 meter

Team B

110 meter

Team C

102 meter

Team D

99 meter

Team E

98 meter

Team F

90 meter

Naar de Íinale: team A, B (beide een

Íull pull van 110 meter gehaald)
Aanvulling: team C (team D niet, heeft
de 100 meter niet gehaald)

Voorbeeld 4
Team A

102 meter

Team B

101 meter

Team C

95 meter

Team D

94 meter

Team E

90 meter

Team F

82 meter

Naar de Íinale: team A, B (beide een
Íull pull)

Aanvulling: geen
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