Flowchart geluidmetingen Open Wegrace Cup 2018 --> rijder moet voldoen aan dynamische en statische geluidmeting!
Let erop alle rijders dienen te voldoen aan de onderstaande flowcharts!
Technische controle

motor goedgekeurd en
demper(s) en dB-killer(s) zijn gemerkt

na kwalificaties vindt controle plaats op
gemerkte demper(s) en dB-killer(s)

alles gemerkt geen probleem
geen gemerkte demper(s) en geen
dB-killer(s) diskwalificatie van event

afgekeurd, opmerkingen aanpassen
motor opnieuw ter controle

Dynamische geluidmeting

Statische geluidmeting

Aantal dB's zijn bekend

plausibele verklaring alleen
diskwalificatie desbetreffend event
geen plausibele verklaring aankomend
OW Cup event geschorst

event op type 3 geluidsdag
27 en 28 april Assen
15 en 16 juni Assen
31 aug en 1 sept Assen

meer dan 101 dB bij kwalificatie

schriftelijke waarschuwing

2e overschrijding in kwalificatie

meer dan 101 dB in race
(of in race 1 bij dubbele races)

diskwalificatie
start race 2 toegestaan

overschrijding race 2

event op type 2 geluidsdag
14 april Assen
19 mei Assen
13 oktober Assen

nog geen dynamische
waarde vastgesteld

OWCupraces in buitenland

gemerkte demper(s) en dB-killer(s) dienen gemonteerd te zijn

Hoeveel dB mag mijn motor
precies maken?

overschrijding na 1e kwalificatie

diskwalificatie

op meetmoment is temperatuur
lager dan 10° C

bij technische controle
102.9

na kwalificatie of race
102.9

op meetmoment is temperatuur
hoger dan 10° C

bij technische controle
103.9

na kwalificatie of race
103.9

op meetmoment is temperatuur
lager dan 10° C en regen

bij technische controle
103.9

na kwalificatie of race
103.9

op meetmoment is temperatuur
hoger dan 10° C en regen

bij technische controle
104.9

na kwalificatie of race
104.9

1e schriftelijke waarschuwing

2e kwalificatie weer overschrijding

diskwalificatie race

2e kwalificatie geen overschrijding
schriftelijke waarschuwing blijft
t/m eerstvolgend event staan

volgend event overschrijding
1e of 2e kwalificatie is diskwalificatie

overschrijding na 2e kwalificatie

1e schriftelijke waarschuwing

overschrijding na race

overschrijding na race of na
1e race bij dubbele races

diskwalificatie race
start 2e race toegestaan

geen overschrijding in race
schriftelijke waarschuwing blijft
t/m eerstvolgend event staan

overschrijding na 2e race
bij dubbele races

diskwalificatie race

diskwalificatie
volgend event overschrijding
1e of 2e kwalificatie is diskwalificatie

