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Sportcommissa rissen

Deelnemer Paul Souman

Klasse RC4

Rijder Paul Souman

Startnr.35

De Sportcommissarissen hebben een rapport ontvangen van de Race Director / Wedstrijdleider, waarin melding
wordt gemaakt van de volgende overtreding (omschrijving):

Twee voertuigen zijn zonder toegangsbewijs op het serviceterrein geparkeerd. Deze stonden niet binnen het
eigen serviceplek (SRR2022 art. 57.6.1). Ondanks diverse verzoeken zijn deze niet verwijderd, hierbijzijn dus de
instructies van de dienstdoende officials niet opgevolgd (overtreding van artikel 1,2.2.7i van het Code Sportif).

De Sportcommissarissen zijn tot de volgende beslissing gekomen aangaande de gerapporteerde overtreding:

n U krijgt een officiële waarschuwing voor deze aktie.

n U krijgt een boete opgelegd van € . Deze dient binnen 48 uur betaald te zijn conform artikel
12.8.1 van de lnternational Sporting Code / Code Sportif lnternational (CSl).

n U krijgt een tijdstraf van seconds.

tr U wordt gediskwalificeerd voor de resultaten van

X U krijgt de volgende bestraffing: voorwaardelijke boete van € 2.500,- gedurende het rallyseizoen
2022

Motivatie van de beslissin

Sp rissen

John Cor Rijken (2854) van Eck (4970)

ïijdens het evenement in Assen (Jack's Drenthe Rally) is er een officiele waarschuwing wegens het niet volgen
van instructies van officials. Nu is dit wederom gebeurd. Bij een volgende overtreding van gelijke aard (het niet
volgen van instructies van officials, artikel 72.2.7i van het Code Sportif), zal de voorwaardelijke boete omgezet
worden naar een definitieve boete. De voorwaardelijke straf geldt voor het rallyseizo en 2022.

n(3

Hiermee bevestig ik dat ik een kopie van de beslissing heb ontvangen en ben geïnformeerd over
mijn recht om in beroep te gaan in overeenstemming met artikel 15 en 12.3 van de CSl.

lk zie af van mijn recht op beroep.
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