
FAQ Hankook NK HARC 82-90 

Waar kan ik het invuldocument vinden voor de HARC Wagenpas? 

Het document is te vinden op de website onder https://harc.nl/nk8290-reglementen. De HARC 

Wagenpas is verplicht voor alle deelnemers die vanaf het tweede jaar deelnemen. Auto’s met 

homologatie moeten vanaf het derde jaar over een geldig HTP beschikken. Dit document vind je op de 

site van de KNAF. 

Hoe kan ik mijn inschrijven voor de package deal? 

Deze link verwijst naar de inschrijving: https://www.harc.nl/events/event/76/hankook-nk-harc-82-90-

package-deal-2021. Mocht je vooralsnog alleen willen inschrijven voor de Historische Zandvoort 

Trophy op 15 mei aanstaande, dan kan dit ook via deze link. 

Hoe kom ik aan een nieuwe stickerset? 

Een aantal rijders heeft de stickerset al opgehaald tijdens Vrij Rijden afgelopen vrijdag. Dit kan ook 

nog tijdens Vrij Rijden op 14 mei aanstaande. Mocht je te laat vinden, neem dan even contact met mij 

op. Voorwaarde voor het verkrijgen van de stickerset is inschrijving voor de package deal of voor een 

los evenement. 

Ik moet in een andere klasse inschrijven als voorgaande jaren. Klopt dat? 

Op verzoek van de FIA hebben wij vanaf 2021 dezelfde codering aangehouden als internationaal 

wordt gehanteerd. De klassen zijn overigens hetzelfde gebleven. Voor meer informatie, zie het nieuwe 

reglement: https://media.prdn.nl/harc/files/2021%20HARC%2082-90%20klasse%20reglement.pdf 

Welke helm mag ik nu wel en niet gebruiken? 

Helmen met ingebouwde speakers zijn niet toegestaan. FIA Appendix L, hoofdstuk III, sectie 1.5. 

Nogmaals, dit is niet door de HARC bedacht maar dit is een algemene regel die door de KNAF is 

ingevoerd. Voor de liefhebber nog even de tekst van FIA appendix L, hoofdstuk III, sectie 1.5 

1.5 Maximum weight and communications systems: (1.)Helmet weights may be checked at any time 

during a competition and must not exceed 1900 g for a full-face type or 1700 g for an open-face type, 

including all accessories and attachments. (2.) Helmet-mounted radio speakers are prohibited in all 

circuit and hill-climb competitions, excluding Rallycross and Autocross competitions (earplug-type 

transducers are allowed). Applications for waivers, on medical grounds only, may be made through the 

driver’s ASN’s Medical Commission. The fitting of microphones may be done only in respect of 

Article  1.4 above. 

Mag ik mijn huidige brandblusser nog gebruiken? 

Net als bij de helmen betreft dit een regel die door de KNAF is ingevoerd. Dit betekent dat alle 

brandblussers voor een herkeur naar een bedrijf moeten dat door de fabrikant is aangewezen. 

Meestal is dat de winkel waar deze gekocht is, of zij zouden moeten weten waar ze naar toe moeten. 

De FIA goedgekeurde blussers staan in de technical list 16 of 52 (vaste blussers) deze zijn 

aanbevolen. 

De handheld blussers zijn toegestaan maar moeten dan voldoen aan FIA Appendix J art 253, sectie 

7.3. De meeste fabrikanten die ook FIA blussers leveren voldoen hieraan.  Voor anderen bijvoorbeeld 

bv. AJAX, moet je het even controleren. 
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