RULES
SUB-ZERO RACE - FEBRUARI 2016
De Sub-Zero Race is baanbrekend als het gaat om elektrisch rijden en het trotseren van de
elementen. Om het vrije karakter en competitie niet teveel te beperken is de Sub-Zero Race
gefundeerd op een aantal basale regels, kortom het DNA van de Sub-Zero Race.
Vanwege haar noviteit worden de regels tot aan de start onvermijdelijk aangescherpt waar
nodig.

RULE ONE
Claim het snelheidsrecord van Amsterdam naar de Noordkaap in een volledig elektrische auto.
RULE TWO
Alleen standaard productie EV’s worden toegestaan, de zogenaamde catalogus modellen.
RULE THREE
Afhankelijk van samenstelling deelnemersveld wordt een klassement per model gemaakt.
Iedere deelnemer kan in haar klassement een record vestigen en een overall record claimen.

OTHER RULES












Er bestaat geen pre-fix route. Ieder team bepaalt haar eigen itinerary, be smart be first.
Een team bestaat uit minimaal twee deelnemers die ieder in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
De auto mag uitsluitend worden aangepast conform gebruikelijke normen voor het winterklaar maken van een
auto, zoals winterbanden, verstralers, etc... Een standkachel is toegestaan.
Kunstmatige aanpassingen ter verbetering van bereik of anderszins betekent diskwalificatie van het team.
Oneigenlijke gewichtsreductie is niet toegestaan.
Ieder team rijdt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer moet zelf een weloverwogen inschatting maken van
risico’s en haalbaarheid.
Diskwalificatie geldt indien deelnemende auto wordt verplaatst anders dan op eigen aandrijving of door de
teamleden zelf.
Vooraf kan de route worden bepaald. Echter, aanscherping van het reglement kan betekenen dat onderweg een
opdracht moet worden uitgevoerd of check-points moeten worden gepasseerd. Vooralsnog is dit géén onderdeel
van de Sub-Zero Race.
Het is toegestaan gebruik te maken van navigatie en beschikbare apps zoals ‘chargemap’.
Fair Play en veiligheid zijn essentieel tijdens de Sub-Zero Race. Dit betekent onder meer dat ieder team zich aan
geldende snelheidsnormen moet houden.
De finish op de Noordkaap blijft een maximaal aantal dagen open na startdatum.

