43° WOODSTOOX RALLY- MOTUL HISTORIC Wervik –
09 en 10 juni 2017
Particulier reglement.
De WOODSTOOX RALLY- MOTUL HISTORIC van Wervik word ingericht door de Autoclub Scuderia
Vervica vzw. en zal plaatsvinden op 09 en 10 juni 2017 te Wervik.

A. PROGRAMMA.
TIMING
Zaterdag 25 februari 2017
Vrijdag 02 juni 2017
Zondag 04 juni 2017
Van 16u00 tot 20u00

Zondag 04 juni 2017
Om 20u00
Woensdag 07 juni 2017
Van 18u00 tot 22u00
Donderdag 08 juni 2017
Van 18u00 tot 22u00

Verschijnen van het reglement en opening van de inschrijvingen
Afsluiten voorinschrijvingen
Laatste kans tot voorinschrijven en betaling in ons lokaal K-fee Sultan
Sint-Maartensplein 13 – 8940 Wervik Tel.056/312433

Bekendmaken deelnemers en startnummer in ons lokaal
Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in K-fee Sultan
Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in K-fee Sultan

Vrijdag 09 juni 2017
Van 10u00 tot 16u00

Overhandiging van het Roadbook in Restaurent t’ Isermael, Nieuwstraat

Vrijdag 09 juni 2017
Van 10u00 tot 22u00

Controle van het Roadbook (verkenningen)

Vrijdag 09 juni 2017
Van 16u30 tot 22u00

Vrijdag 09 juni 2017
Vanaf 17u30

Zaterdag 10 juni 2017
07u00
07u00
08u30
18u55

Documentencontrole in het Restaurant t’ isermael Nieuwstraat te Wervik op
100 meter van de Broederschool Wervik
Volgens verplichte timing

Technische controle in het Rallycentrum, Broederschool Wervik
Volgens verplichte timing

Opening secretariaat in het Rallycentrum, Broederschool Wervik
Uithangen van de lijst « Deelnemers toegelaten tot de start »
Start eerste deelnemer op het podium
Aankomst eerste deelnemer op het podium.

Uitslagen :
30 min na aankomst laatste deelnemer
30 min na officiële uitslag
30 min na definitieve uitslag
Permanentie :
Tot 08 juni 2017
Op 09 juni 2017
Op 10 juni vanaf 07u00

uithangen officiële uitslag
definitieve einduitslag/einde klachtentermijn
prijsuitreiking in feesttent Rallycentrum

Dhr. Filiep FORREST, Roterijstraat 84 8500 Kortrijk
Tel. 0475/221795 Fax 056/314869 fc418137@skynet.be
Wedstrijdleider Filiep FORREST, tel. 0475/221795
Wedstrijdsecretariaat, Rallycentrum Broederschool Magdalenastraat Wervik.

B. ORGANISATIE.
De WOODSTOXX RALLY- MOTUL HISTORIC van Wervik komt in aanmerking voor het regionaal VAS
kampioenschap rally/rallysprint en verschillende provinciale kampioenschappen rally 2017. Onze proef staat ook
open voor nationale en internationale piloten. Alsook het FRC kampioenschap.

Art. 1.1. Inrichtende club
Autoclub Scuderia Vervica vzw, Mesenstraat 44 te 8940 Wervik.
Art. 1.2. Officials van de wedstrijd
Wedstrijdleiding :
Wedstrijdleider
Forrest Filiep
Adj. Wedstrijdleider
Vansteeland Filip
Secretaris
Vanhove Virginie
Hoofd veiligheid
Reynaert Geert
Adj veiligheid
Vanhoucke Carine
Relatie deelnemers
Vanhoucke Dean
Vanhoucke Dylan
Hoofd medische dienst
Verantwoordelijken :
Relatie Officials
Relatie Pers
Milieu
Rekenbureel

Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning

Forrest Filiep
Cheroutre Sander
Destorme Karel

College van Sportcommissarissen VAS
Voorzitter van het College
Annemans Yvo
Leden
Verbaeten Cindy
Vanoverschelde Nick

Vergunning nr. 101
Vergunning nr. 142
Vergunning nr. 140

Veiligheidscommissie VAS
Verantwoordelijke

Annemans Yvo

Vergunning nr. 101

Baele Wim
Vandemeulebroucke Cl.
Vanmoerbeke Kris
Debruyne Danny
Opsomer Kevin
Opsomer Geert

Vergunning nr. 240
Vergunning nr. 242
Vergunning nr. 218
Vergunning nr. 204
Vergunning nr. 259
Vergunning nr. 212

Technische Commissie VAS
Verantwoordelijke
Dagtaak
Teruggave gele boekjes
T.K.

C. BIJZONDERE BEPALINGEN.
Art. 2. Beschrijving/omschrijving.
De rally van Wervik is een rally van het type A en wordt verreden over 164 km. Waarvan 96km.
klassementsproef en 68 km verbindingstraject. De klassementsproeven zijn 97% verhard. Er worden 4 omlopen
met 3 KP’s verreden.
Art. 3. Inschrijvingen.
De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend worden bij voorkeur digitaal invullen op
www.scuderiavervica.be of op volgend adres : vzw Scuderia Vervica c/o Dhr Filiep FORREST, Roterijstraat 84
8500 Kortrijk. E-mail : fc418137@skynet.be en dit uiterlijk vrijdag 2 juni om 17u00. Maximaal 140 teams
worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de vooringeschreven teams die reeds in orde
zijn met hun betaling. Inschrijven na deze datum is mogelijk mits een toeslag van 20% op het inschrijfrecht, en
dit enkel in het geval dat het maximum van 140 deelnemende teams niet is overschreden.
Art. 4. Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering.
a. Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 210,00€ per team. (Service op het Sint
Maaertensplein of het steenakker 50€ per wagen extra) Iedere deelnemer is verplicht dit bedrag over te schrijven
of IN CONTANT EN GEPAST GELD, te voldoen ten laatste op 4 juni 2017 op de sluitingsdag van de
inschrijvingen in lokaal K-fee Sultan of bij Forrest Filiep, of overschrijving op rekening : IBAN: BE49 8500
1880 5971 BIC: SPAABE22 , met vermelding van naam piloot en copiloot. Voor service op de betalende
plaatsen is er voorrang voor wie eerst betaald.
In dit inschrijvingsrecht zijn inbegrepen : deelname in de kosten : 10,00€ - veiligheidsvoorzieningen :100,00€ bijdrage P.A.K. : 2,50€ - kosten EHBO : 97.50€.

b. Starttoelating
De dienstdoende sportcommissaris zal aan elk team de starttoelating pas afleveren nadat de verzekeringspremie
en de bijdrage in de werkingskosten van de Federatie (VAS vzw) zijn vereffend :
- verzekeringspremie : 1,10€ per km KP .
- deelnamerecht aan de Federatie : 0,30€ per km KP .
- bijdrage aan de veiligheidskosten : 0,30€ per km KP .
De totale starttoelating bedraagt aldus 165,00€. Deze som is contant en in gepast geld te betalen bij de
documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de
dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij, via de verzekeringsmakelaar,
en voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende sportcommissaris als gemandateerde
van de federatie.
Bij de administratieve controle wordt 5€ per team gevraagd als deelname in de bonus voor de veiligheidsposten.
c. Verzekering
Verzekeringsmaatschappij : AXA INDUSTRIES NV, polisnummer 700.558.685.
Art. 11. Controleboekje
Te vroeg inklokken aan de ‘TK Gesloten wagenpark In’ is toegelaten alleen einde wedstrijd.
Art. 12. Tijden en tussenstanden/officieel uithangbord
Het officieel uithangbord bevindt zich vanaf 04.06.2017 om 16 uur in K-fee Sultan. Vanaf 09.06.2017 om 18u00
in de zaal op het Rallycentrum Broederschool Wervik . Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen in het
Rallycentrum.
Art. 14. Verkenningen
De controle van het roadbook is enkel toegelaten op vrijdag 09 juni 2017 van 10u00 tot 22u00.
Opgelet :
Wij willen de piloten wijzen op de strenge strafmaat betreffende overtredingen bij de
verkenningen (zie VAS standaardreglement 2017 art. 14 pagina 90).
Verkennen buiten de toegelaten dag en uren werd in het verkeersreglement opgenomen in de
categorie van zware overtredingen.
Geen enkele uitleg zal bij een overtreding aanvaard worden.
Art. 19. Refuelling
Tanken kan alleen nog op de aangeduide pomp(en) langs de verbindings wegen.
Er is een afgebakende zone voorzien voor wie eigen brandstof mee neemt, daar gelden wel de voorziene
voorzorg maatregelen zoals omschreven( zie VAS regl 2017 art 19 blz 91) Deze zone zal
aangeduid zijn in het roadbook.
Art. 22. Eindnazicht
Eventuele eindnazichten gaan door bij : ‘Phil-Cars’, Geluwesteenweg 17a te 8940 Wervik.
Art. 24. Prijzen en bekers
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni volgens timing in de Broederschool, Rallycentrum te
Wervik.
De ‘Prijs van de Stad Wervik’ wordt geschonken door de Stad Wervik aan de eerste Wervikse dame en heer.
Bekers zijn voorzien volgens het standaardreglement rally aangevuld met een beker voor de beste tijd per KP.
Zowel piloot als copiloot dienen aanwezig te zijn om hun prijs in natura en/of beker in ontvangst te nemen,
zoniet worden deze ingehouden. Bekers en naturaprijzen worden niet aan derden afgegeven !
Art. 25. Bijkomende bepalingen – Reglementering van toepassing tijdens de rally
ONGEVALLENSTAAT : Rally en rallysprintvoertuigen (zie VAS regl. 2017 blz.72-73)
In geval van een wegverlating met schade aan het voertuig moet de piloot zijn voertuig SPONTAAN aanbieden
bij de verantwoordelijke technische commissaris en dit dient te gebeuren voor aanvang van de volgende ronde.
Dit is van toepassing op alle deelnemende voertuigen, ongeacht de opgelopen schade, zelfs als het voertuig in
kwestie tot opgave gedwongen is.
Deze controle zal plaatsvinden aan de ingang van het wagenpark.

Teneinde de Rally niet te bemoeilijken of onmogelijk te maken heeft de inrichter in samenspraak met de
ordediensten een zeer strenge reglementering opgesteld :
Iedere deelnemer die het voornemen heeft zich in te schrijven voor de rally wordt verondersteld zich aan de
volgende regels te houden. Iedere verkenning moet gebeuren tegen GEMATIGDE SNELHEID. Doortochten in
bebouwde kom volgens de geldende reglementering en MAXIMUM 30 of 50 km/uur.
Het is ten strengste verboden verkenningen uit te voeren buiten de dag en uren voorzien in dit reglement.
Geen enkele uitleg, van welke aard ook, zal bij een overtreding aanvaard worden.
Bestraffingen volgens het VAS standaardreglement 2017, art. 14 blz. 90
- eerste overtreding : boete van 250,00€ en een straftijd van 5 seconden per km KP
- tweede overtreding : Startweigering met inbeslagname van inschrijvingsgeld en starttoelating.

Op bevel van het Stadsbestuur van Wervik is het TEN STRENGSTE VERBODEN
A.
Aanhangwagens, caravans, mobilhomes, e.d. te parkeren in het centrum van Wervik.
Tegen overtreders wordt onmiddellijk proces-verbaal omgesteld. Een takelwagen is in de permanentie
om overtreders weg te slepen. Al deze voertuigen MOETEN geparkeerd worden in de R. Klingstraat
(industriezone Wervik) en BUITEN de servicezone.
B.
Pirouetten te draaien in de Broederschool is verboden. De overtreder zal beboet worden met 250,00€ en
de kosten voor reiniging en herstelling.
C.
Om organisatorische redenen dienen de deelnemers zich op vrijdag 09 juni stipt aan de timing
betreffende administratieve en technische controle te houden. Effectieve straffen volgens reglementen
zullen toegepast worden.

Art 26. Varia
Verplichte servicezone
Is gelegen in het centrum van Wervik het Sint Maartensplein en het Steenakker zijn betalend 50€ per wagen en
volgens bepaalde afmetingen (catering alleen in afspraak met organisatie)
Het is verplicht uw afval na de wedstrijd zelf mee te nemen.
Wie dit niet naleeft zal de kosten dragen voor het reinigen door de stadsdiensten en de bijbehorende boete
ontvangen.
Op vrijdag zijn er stewards voorzien bij het uitzetten van de service wagens, wie dit niet naleeft zal een start
verbod krijgen.
Wij vragen ook om te melden met welk service voertuig jullie komen (max 1 per wagen)
Het is verboden passagiers voertuigen in het service te plaatsen op straffe van uitsluiting.
Aanhangwagens dienen in de industriezone te worden geplaatst (Robert Klingstraat)
Tenten voor catering kunnen enkel mits toelating van de organisatie.
Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rally. Voor het volledige sport- technisch en
standaardreglement, zie VAS sportreglementen en officiële mededelingen 2017.
De inrichter heeft het recht de inschrijving van een deelnemer te weigeren.
Deelnemers met een RACB rallyvergunning dienen een VAS administratief recht van 60,00€ te betalen.
PARKING :
Voor het bezoek aan het Rallycentrum/Broederschool zijn volgende parkings in de directe omgeving:
Parking St. Pol op 200m in de Duivenstraat (120 plaatsen)
Parking Oosthove op 400 m in de Speiestraat (100 plaatsen)
Parking Sint-Medarduskerk op 100 m ( 50 plaatsen)
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 20.02.2017 onder nummer B.W.2017.012.2002 door
Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 4.

