1. Installatie van safety tracking system

Alle wagens moeten uitgerust zijn met een Safety Tracking System (STS) geleverd door de
organisator.
1.1 Installatie en inspectie

Het STS-apparaat wordt door een aangesteld van de organisator, bevestigd in de wedstrijdwagen
tijdens de technische keuring.
Het STS-apparaat wordt bevestigd via een op maat gemaakte metalen beugel die voorzien is voor
rallysport.

Het STS-apparaat werkt autonoom op een batterij en hoeft bijgevolg geen stroomtoevoer.
1.2 Zelf gebruik

Via het STS-apparaat kan je zelf bepaalde boodschappen doorgeven aan de organisatie.
1.2.1 SOS

Ben je veroorzaker van een ongeval en heb je (medische) hulp nodig, dan kan je via de knoppen dit
melden aan de organisatie.

Druk hiervoor 2 seconden op

1.2.2 Panne

Heb je (mechanische) panne, dan kan je dit aangeven door 2 seconden

op

te drukken.

1.3 Boodschappen vanuit de koersdirectie

Ook de koersdirectie kan boodschappen laten verschijnen op het apparaat.
1.3.1. OK ?

Merkt de koersdirectie dat je voertuig stilstaat, dan kunnen ze een OK status vragen.
In dat geval verschijnt OK op het toestel.
Je kan dan op 3 manieren antwoorden door de toets(en) 2 seconden in te houden:
1.
2.
3.

OK: alles is ok
Driehoek + OK: SOS aangeven (zie 1.2.1)
Driehoek: Panne aangeven (zie 1.2.2)

1.3.2. RF en rode LEDs ( Red Flag )

Indien een wagen een elektronische rode vlag krijgt (met luid geluidsignaal en rood
oplichtende led) moet de deelnemer 1 sec. de “OK” knop ingedrukt houden ter bevestiging naar het
rally controlecentrum (HQ) van de ontvangst van het signaal. De deelnemer moet onmiddellijk
snelheid minderen en de instructies van de baancommissarissen volgen.

1.4 Misbruik

Indien er een overtreding van het gebruik van de "SOS" en "OK" signalen wordt vastgesteld, kan het
team/de bemanning beboet worden door de stewards.
2. Teruggave

De organisator zal het complete STS-apparaat demonteren aan het finish podium.
In geval van een vroegere opgave moet de deelnemer het STS apparaat terugbezorgen op HQ.

