45° RALLY VAN WERVIK 14-15/06/2019
De rally van Wervik word ingericht door Autoclub Scuderia Vervica V.Z.W. en zal doorgaan op 14-15 juni 2019 en starten te Wervik.

A Timing
Zaterdag 2 maart 2019
Zondag 9 juni 2019
Van 16u00 tot 18u00
Om 20u00
Woensdag 12 juni 2019
Donderdag 13 juni 2019
Vrijdag 14 juni 2019
Vanaf 09u 00 tot 16u00
Vanaf 10u00 tot 22u00
Vanaf 16u30 tot 22u00
Vanaf 17u30
Zaterdag 15 juni 2019
07u00
07u00
08u30
19u30

Verschijnen van het reglement en opening van de inschrijvingen.
Laatste kans tot inschrijven en betaling in ons lokaal ’t Kapittel Ooievaarstraat 33 8940 Wervik
Bekendmaken deelnemers en startnummers in ons lokaal.
Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in ’t Kapittel tussen 18u00 en 22u00
Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in ’t Kapittel tussen 18u00 en 22u00
Overhandiging van nummers en Roadbook in ’t Kapittel Ooievaarstraat 33 8940 Wervik
Controle van het Roadbook (verkenningen)
Documentencontrole in ’t Kapittel . Volgens verplichte timing
Technische controle in het Rallycentrum De Graankorel Wervik . Volgens verplichte timing.
Opening secretariaat in het Rallycentrum De Graankorel Magdalenastraat te Wervik.
Uithangen van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start” plus “startuur Regroup Out”.
Start eerste deelnemer op het podium.
Aankomst eerste wagen op het podium.

B Organisatie
Permanentie:
Tot 12 juni 2019
Dhr Filiep Forrest , Roterijstraat 84 8500 Kortrijk tel +32 475 22 17 95 filiep@scuderiavervica.be
Op 14 juni 2019
Wedstrijdleider Filiep Forrest +32 475 22 17 95
Op 15 juni 2019
Wedstrijdsecretariaat ,Rallycentrum De Graankorel
De rally van Wervik komt in aanmerking voor het V.A.S. kampioenschap rally/rallysprint en verschillende P.A.K. kampioensc happen.
Onze rally komt ook in aanmerking voor het Engelse MSA kampioenschap, het FRC kampioenschap en staat ook op de kalender van d e
openwedstrijden bij de R.A.C.B.
Inrichtende club:
Autoclub Scuderia Vervica V.Z.W. Mesenstraat 44 te 8940 Wervik
Officials van de wedstrijd:
Wedstijdleiding:
Wedstrijdleider
Forrest Filiep
Adj . wedstrijdleider
Vansteelandt Filip
Secretaris
Vanhove Virginie
Adj veiligheid en feitenrechter Vanhoucke Carine
Relatie deelnemers
Relatie Officials
Forrest Filiep
Relatie pers
Cheroutre Sander
Rekenbureel
Destorme Karel
College van sportcommissarissen:
Voorzitter van het College
Annemans Yvo
Leden
Verbaeten Cindy
Dewulf Filip
Veiligheidscommissie:
Verantwoordelijke
Annemans Yvo
Technische commissarissen:
Verantwoordelijke
Vandemeulebroucke Claude
Leden
Baele Wim
Baele Pieter
Vanmoerbeke Kris
Teruggave gele boekjes
Baele Pieter
T.K.
Opsomer Geert
Depijpere José
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vergunning

101
142
139

vergunning

101

vergunning
vergunning
vergunning
vergunning
vergunning
vergunning.
vergunning

242
240
262
218
262
212
258

45° RALLY VAN WERVIK 14-15/06/2019
C Bijzondere bepalingen
2. Beschrijving:
De rally van Wervik is een rally van het type A en wordt verreden over 164 km, waarvan 96 km klassementsproef en 68 km verbin dingstraject. De
klassementsproeven zijn 97% verhard. Er worden 4 omlopen met 3 KP’s verreden.
4. 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 filiep@scuderiavervica.be en dit uiterlijk vrijdag 7 juni om
17u00. Maximaal 150 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de vooringeschreven teams die reeds in orde zijn
met hun betaling.
5. Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering:
a. Het inschrijvingsrecht te betalen aan de inrichter bedraagt 220,00€ per team. Dit bedrag moet overgeschreven worden op
IBAN : BE 49 8500 1880 5971 BIC : SPAABE22 met vermelding van naam piloot en co-piloot aan Filiep Forrest ten laatste op vrijdag 7 juni 2019
b. De starttoelating bedraagt 173,00€ en zal ontvangen worden door de sportcommissaris en/of vertegenwoordiger die handelt als afgevaardigde
voor de verzekeringsmakelaar. Dit bedrag dient in gepast geld of met de bankkaart betaald tijdens de administratieve controle.
c. Verzekeringsmaatschappij: AXA BELGIUM N.V. ,polis nummer 700558685
16. Verkenningen:
De controle van het roadbook is enkel toegelaten op vrijdag 14 juni 2019 van 10u00 tot 22u00.
17. Officieel uithangbord:
Het officieel uithangbord bevind zich in het Rallycentrum De Graankorel .
22. Herstellingen, Service zone:
Deze is aangeduid in het roadbook en de Markt is voorbehouden aan door de organisatie aangeduide teams, wie deze regel niet v olgt krijgt start
verbod .Het is verplicht de afmetingen van uw servicewagen plus eventuele tent op te geven, slechts 1 service wagen per auto toegelaten.
24. Tanken en procedures:
Tanken kan alleen nog op de aangeduide pomp(en) langs de verbindingswegen . Er is een afgebakende zone voorzien voor wie eigen brandstof mee
neemt, daar gelden wel de voorziene voorzorg maatregelen zoals omschreven in het VAS reglement . Deze zone zal aangeduid zijn in het roadbook.
26. Alcoholcontrole:
De aangestelde feitenrechter kan voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitvoeren. De Belgische wegcode laat max. 0,22 mg/l of 0,5
promille toe. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art.2 punt 6). D.w.z.
alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” zodat de juiste
hoeveelheid gekend is. Bij een positief resultaat volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling, de copiloot kan/mag het stuur niet overnemen.
Gebruikt ademtoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.
28. Eindnazicht:
Eventuele eindnazichten gaan door bij: Phil-Cars Geluwesteenweg 17A te Wervik
29. Uitslag, beker uitreiking:
Deze gaat door in het rallycentrum De Graankorel
32. Varia
Voor het volledige reglement : zie VAS reglement 2019 en de officiële mededelingen.
Voor alle informatie : Forrest Filiep: Roterijstraat 84 8500 Kortrijk,
filiep@scuderiavervica.be + 32 475 22 17 95
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 28/02/2019 onder nummer B.W.2019.013.2802 door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.
Aantal blz: 2.

