
 
 

ALGEMENE AANWIJZINGEN 
 
Algemene Organisatie 
De CoNi RALLY 2022 wordt georganiseerd door de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK). 
 
Technische organisatie 
De uitzetters zijn: Ildemar Fakkel, Dave Boetius, Robert Hahn en Oliver Smith. 
De narijder is Dieter Debusschere. 
Voor de logistiek zorgt Gerard Roemer.  
De tel commissie is onderleiding van Kim Yang en Lucius Wouden. 
Postbemanning onderleiding van Joan Lo Fo Wong. 
 
Start en finish   
De start vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 om 11:00 uur (1 equipe per minuut) aan de 
Oostwestverbinding thv Totness Coronie, met links van u Logeergebouw. 
Equipes dienen zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd aan te melden bij het startbureau. Met een 
normale snelheid kost het u maximaal 2.5 uur om vanuit de stad Totness te bereiken. Als u te vroeg mocht 
zijn kan u zich verpozen op de markt van Totness, Klein en Prettig! 
De finish vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 omstreeks 20:00 uur te LOUNGE ZEEDIJK aan de 
Abdulghani Madharweg. 
 
Teach out en Uitslag   
De voorlopige en daarna definitieve uitslag vindt plaats op zondag 16 oktober 2022 om 12:00 
uur bij LOUNGE ZEEDIJK aan de Abdulghani Madharweg.  
De teach out start om 11:00 uur.  
Er bestaat de mogelijkheid om met de brunch van het Hotel mee te doen tegen betaling. Graag vooraf 
opgeven als dat het geval zal zijn (zie inschrijfformulier). 
 
Karakter van de ritten   
De ritten die tijdens deze rally verreden zullen worden zijn o.a.:  Routebeschrijving, Kaartlees‐ en/of constr

uctierit, Bol‐pijl, Foto‐oriëntatie, Luchtfotopuntenrit, Kompasritten, Stripkaart en/of combinaties hiervan. 
 
Route 
De rally gaat over het algemeen over goed berijdbare wegen in Coronie en Nickerie. Wegen in 
woongebieden welke dusdanig worden aangetast door het passeren van de caravan zullen terstond uit de 
route worden gehaald. Als u zulks tegenkomt gaarne direct melding maken bij de organisatie. 
U dient de veiligheids‐ en andere instructies in de routeboeken, langs de bereden route en van de officials 
strikt op te volgen.  
Houd te allen tijde rekening met tegenliggers, mederijders, voetgangers, spelende kinderen 
en andere weggebruikers. Zo kan de veiligheid tijdens deze rally gewaarborgd blijven. 
 
Rally uitrusting 
Hierbij een opsomming van artikelen die nodig geacht worden om deze rally te verrijden (deze opsomming 
is niet limitatief): schrijfgerei, linialen, vlakgom, overtrekpapier, vergrootglas, calculator, 10m teller, kompas, 
goedlopend uurwerk, verkeersboekje, kaart van Suriname, toiletpapier en een ijsbox met drank voor het 
geval je dorst krijgt. 

 
 

 



 
 

BIJZONDER REGLEMENT 
 

Betrekking hebbende op het SRA-A 

 
Art. 1.1 De CONI RALLY 2022 wordt verreden volgens het SARK-Reglement uitgave februari 2013 

en de daarbij behorende uitspraken, toelichtingen en commentaren gepubliceerd door de 
SARK. 
 

Art. 3.1 De CONI RALLY 2022 wordt verreden in vier klassen, te weten: de Hoofdklasse, A-klasse, 
en de B-klasse. In de Tour-klasse vindt geen klassering plaats. De Tour-klasse is daarom 
opengesteld voor iedereen, dus ook voor inzittenden behoren/behoorden tot de Hoofd-/A- of 
B-klasse. 

 
Art. 3.2  De CONI RALLY 2022 wordt verreden op zaterdag 15 oktober 2022 en bestrijkt Coronie en 

Nickerie. Per minuut start 1 (één) equipe. 
 
Art. 7.2 Het inschrijfbureau is Beni’s Technical Trading en staat open voor inschrijving van maandag 

26 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 van 08:30 – 16:00 uur. 
 Deelnemers van Coronie en Nickerie kunnen zich tot 15 minuten voor de start van de rally 

inschrijven bij het startbureau. 
                  
Art. 7.3 Deelname is voor eenieder geheel gratis. 
 
Art. 7.4 Het verstrekken van startnummers zal geschieden in volgorde van inschrijving. U dient het 

groot startnummer op de linkerzijde van de auto aan te brengen, terwijl het klein nummer in 
de linkerbovenhoek van de voorruit aangebracht dient te worden. 

                        De organisatie behoudt het recht de startnummers 1, 2 en 3 toe te wijzen. 
 
Art. 7.5 De inschrijving sluit op donderdag 13 oktober 2022 om 16:00 uur. 
 
Art. 10.1.9 De officials zijn herkenbaar aan een shirt met het SARK-logo en de tekst “official” en/of een 

Sark-Official badge. 
 
Art. 11.4  Toevoegen: deze borden zijn voorzien van het opschrift: CONI 22 
 
Art. 14.3 De voorlopige en daaropvolgend de definitieve uitslag worden bekend gemaakt bij het 

poolterras van LOUNGE ZEEDIJK aan de Abdulghani Madharweg op zondag 16 oktober 
2022 omstreeks 12:00 uur. De teach-out wordt gehouden op zondag 16 oktober 2022 op 
dezelfde locatie omstreeks 11:00 uur. 

 
Art. 15.1 De protestcommissie bestaat uit Dieter Debusschere en twee door het SARK-bestuur aan te 

wijzen SARK leden. Het protestgeld bedraagt SRD 20 per protest. 
 
Art. 15.2 Protesten betrekking hebbende op de ritten dienen schriftelijk binnen één uur na het 

ophangen van de ideale kaarten te worden ingediend bij één der uitzetters of na rijders 
onder gelijktijdige betaling van SRD 20 per protest. 

 
Art. 15.3 Protesten betrekking hebbende op de voorlopige uitslag kunnen worden ingediend uiterlijk 

15 minuten na de voorlopige uitslag. Het protestgeld bedraagt SRD 100 per protest. 
 


