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Resumee rijdersmeetingen junioren/rookie rods en midland hotrod/bmw 325i
Mededelingen van de NOV.
Er komt een derde keuringsplek voor de overige klassen en er gaat na iedere manche gekeurd
worden, gelijk de keuringsprocedure bij de stockcars.
De pk limiet bij de junioren gaat naar max. 62 pk (standaard plus 12,5% met een max. van 62Pk.)
Er komt een Rookie Rods Cup 2020 over drie banen; NOV, NNO, PAC
Bij NOV en NNO tellen 2 wedstrijden, bij de PAC rijdt men 2 keer als gastklasse
Het gebruik van Balanceerlood is verboden in verband met het publieksrisico.
De Licenties 2020 zijn te koop vanaf 15 januari 2020; kijk op de site en/of FB of vraag aan per mail
De NAB heeft leeftijdgrenzen bepaald voor het verkrijgen van een licentie.
Kontaktklassen tot max 65 jaar; non kontakt tot max 70 jaar.
Het dragen van brandwerende onderkleding is verplicht voor alle klassen
Er komt een minimumnorm voor het aantal inschrijvingen en/of deelnemers
Het kan ook voorkomen dat niet alle NOV-klassen rijden op alle geplande 9 NOV wedstrijden;
Het klassenschema per wedstrijd wordt tijdig bekend gemaakt.
Er gaat strenger gecontroleerd worden op de werking van de oortjes; het is een veiligheidsitem
en ze moeten dus werken..
De NOV staat dit jaar op de beurs in Drachten(18 en 19 januari) en dus niet in Leeuwarden.
Het Midland Circuit staat dit jaar op de MWA (Motorsport with attitude) in Peterborough UK .(1 en
2 februari)

Naar aanleiding van rijdersvragen
NAB/NOV kooireglement versus de oude Knaf kooi.
De NAB kooi staat uitgebreid beschreven en tevens de noodzakelijke wijzigingen/aanvullingen
om een knafkooi te laten voldoen aan de NAB regels.
Mag een kooi van chroom molybdeen wel of niet?
In principe is bij de NAB een kooi van Chroommolybdeen niet toegestaan, zeker niet als deze ook
nog dunner is dan de voorgeschreven maat van 38x2,5 mm.

Velgbreedte Rookie Rods
De velgbreedte bij de Rookie Rods wordt verhoogd naar 7 inch ivm. het zeer
moeilijk verkrijgbaar zijn van 6 inch/15inch velgen. Blijft onverlet dat de velg/band niet buiten
de standaard carrosserie mag steken.

Gelijke banden Juniorklasse/Rookie Rods
De banden moeten per as gelijk zijn; maar de velgmaten moeten op de hele auto gelijk zijn.
Moet er een katalysator onder de auto zitten?
De katalysator mag er onder weg ; leeg doet hij toch niets,
maar er moet zonodig wel een extra tussendemper geplaatst worden bij verhoging van het
uitlaatgeluid. eea.ter beoordeling van de TC
Mogen brandstoftanks van Staal/RVS zijn of mag Aluminium ook.
Reglement maakt geen onderscheid en volgens de NAB mogen beide materialen;
mits Staal/rvs 3 mm. en aluminium 4 mm.
Banden BMW klasse slijten snel
De max. camber gaat naar 6 graden ipv. de huidige 4 graden.

Waar nodig worden deze punten in het reglement 2020 verwerkt.
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