BEKNOPTE INSTRUCTIES WEDSTRIJDVLAGGERS BIJ HYPROSLEE 2018:
1 De vlaggers:
1.1 moeten duidelijk zichtbaar zijn,
1.2 moeten een duidelijk vlagsignaal aan de deelnemer geven door een duidelijk zichtbare zwaaiende
beweging te maken met de betreffende vlag.
1.3 moeten indien door organisatie vereist een verklaring tekenen dat het wedstrijdbaanreglement (EPS)
ontvangen, gelezen en aanvaard is.
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De groene eindvlag mag pas voorgehouden worden door de eindvlagger als:
de baan voldoende goed geprepareerd is voor de volgende deelnemer,
er zich geen publiek voor de dranghekken bevindt,
de baan voldoende vrij is,

3 Het groene startvlag signaal mag pas gegeven worden door de startvlagger als:
3.1 de tractor startklaar staat, d.w.z. ketting aangekoppeld en strak, géén bijrijders op de tractor
3.2 de sleepwagen startklaar staat, d.w.z. groene zwaailamp brandt, teller staat op 00,00 (tolerantie tot 00,30
i.v.m. strakzetten).
3.3 de wedstrijdbaan startklaar, d.w.z de eindvlagger de groene vlag geeft.
4 De rode vlag moet gegeven worden door de vlaggers als:
4.1 de sleepwagen bij het einde van de trekpoging tot stilstand komt (let op de teller), bij een slechte baan
wordt al afgevlagd wanneer de trekker zich te diep in gaat graven,
4.2 er een full-pull behaald wordt,
4.3 de rode lamp van de sleepwagen gaat branden,
4.4 de teller van de sleepwagen niet telt (sleepwagen werkt dan niet),
4.5 de oranje flitsers van de sleepwagen gaan branden,
4.6 de tractor buiten de baan komt,
4.7 de trekker tijdens de trek onderdelen verliest,
4.8 de trekker tijdens de trek zichtbaar vloeistof verliest,
4.9 de trekpoging onderbroken wordt door mechanisch te schakelen,
4.10
de trekker onveilig bestuurd wordt (beide handen van het stuur),
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Een trekpoging kan gediskwalificeerd worden als de tractor tijdens de trekpoging:
buiten de wedstrijdbaan komt (= aanraken of overschrijden van de lijnen),
onderdelen verliest, tenzij dit gevolg is van materiaalbreuk,
het maximaal toegestane toerental overschrijdt,
niet stopt na het geven van de rode vlag (afvlaggen)

6 De eerste trekpoging mag overgedaan worden als:
6.1 De combinatie tot stilstand komt waarbij het display van de sleepwagen een afstand aangeeft die minder
is dan in het geldende reglement vermeld. (Hypropullers 50 m, VTN 30 m).
6.2 de sleepwagen te licht of te zwaar bleek afgesteld was en de afstelling daarom gewijzigd wordt,
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