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De rally van Wervik wordt ingericht door Autoclub Scuderia Vervica V.Z.W. en zal doorgaan op 11-12 juni 2021.  

Wij streven naar een piloot rally in corona tijden met beperkt publiek en rekenen op eenieders zijn 

medewerking. 

A Timing  DIT ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONA REGELS OP DEZE DATUMS                      

Zaterdag 1 mei 2021 Verschijnen van het reglement en opening van de inschrijvingen.                                                                                            

Zondag 06 juni 2021                                             

Van 16u00 tot 18u00 Laatste kans tot inschrijven en betaling in ons lokaal ’t Kapittel Ooievaarstraat 33 8940 Wervik                                      

Om 20u00   Bekendmaken deelnemers en startnummers in ons lokaal.        

Woensdag 09 juni 2021 Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in ’t Kapittel tussen 18u00 en 22u00                                   

Donderdag 10 juni 2021 Mogelijkheid om nummers en Roadbook af te halen in ’t Kapittel tussen 18u00 en 22u00 

Vrijdag 11 juni 2021                                               

Vanaf 09u 00 tot 16u00 Overhandiging van nummers en Roadbook in het Rallycentrum De Graankorel Wervik                                                

Vanaf 10u00 tot 22u00 Controle van het Roadbook (verkenningen)               

Vanaf 16u30 tot 22u00 Documentencontrole in het Rallycentrum De Graankorel Wervik Volgens verplichte timing         

Vanaf 17u30   Technische controle in het Rallycentrum De Graankorel Wervik . Volgens verplichte timing. 

Zaterdag 12 juni 2021                 

07u00   Opening secretariaat in het Rallycentrum De Graankorel te Wervik.         

07u00   Uithangen van de lijst ( Deelnemers toegelaten tot de start plus start uur regroup out).        

08u30   Start eerste deelnemer op het podium.             

19u30   Aankomst eerste wagen op het podium. 

B Organisatie 

Permanentie:                        

Tot 10 juni 2021  Dhr Filiep Forrest , Roterijstraat 84 8500 Kortrijk tel +32 475 22 17 95 filiep@scuderiavervica.be               

Op 11 juni 2021  Wedstrijdleider Filiep Forrest +32 475 22 17 95                   

Op 12 juni 2021  Wedstrijdsecretariaat ,Rallycentrum De Graankorel  

De rally van Wervik komt in aanmerking voor het V.A.S. kampioenschap rally/rallysprint en verschillende P.A.K. kampioenschappen.            

Onze rally komt ook in aanmerking voor diverse kampioenschappen en ook de 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  vergunning  
Adj . wedstrijdleider:                     Vansteelandt Filip  vergunning  
Secretaris:                      Vanhove Virginie  vergunning 
Hoofd veiligheid:                      Ceuninck Xavier  vergunning  
Corona manager en feitenrechter: Vanhoucke Carine  vergunning 
Relatie deelnemers:  Seynaeve Christof                     vergunning 
Relatie Officials:              Forrest Filiep  
Relatie pers:                    Cheroutre Sander      
Rekenbureel:                  Destorme Karel 
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College van sportcommissarissen:                   

Voorzitter van het College     vergunning     

Leden       vergunning                   

       vergunning  

Veiligheidscommissie:                     

Verantwoordelijke      vergunning  

 

Technische commissarissen                     

Verantwoordelijke      vergunning    

         Leden      vergunning                  

       vergunning                  

       vergunning     

 Zaterdag      vergunning     

       vergunning.  

C Bijzondere bepalingen 

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 verbindingstraject. De 

klassementsproeven zijn 97% verhard. Er worden 4 omlopen met 3 KP’s verreden. 

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 4 juni om 

17u00. Maximaal 150 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de voor ingeschreven teams die reeds in orde zijn 

met hun betaling. 

Inschrijvingsrecht:                            

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 4 juni 2021 

Starttoelating:                           

De starttoelating bedraagt 173,00€ en zal ontvangen worden door de sportcommissaris die handelt als vertegenwoordiger voor de 

verzekeringsmakelaar . Dit oftewel in gepast geld of met de bankkaart. Het team moet de corona voorwaarden voor de rally 100% respecteren.  

Verzekering:                               

Verzekeringsmaatschappij: AXA BELGIUM N.V.  ,polis nummer 700558685 

Het officieel uithangbord:                          

Het officieel uithangbord bevind zich in het Rallycentrum De Graankorel . 

Verkenningen:                                                                                                                                                                                                                                              

De controle van het roadbook is enkel toegelaten op vrijdag 11 juni 2021 van 10u00 tot 22u00. 

Refuelling:                          

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 voorzorgmaatregelen zoals omschreven in het V.A.S.-reglement. Deze zone zal aangeduid zijn in het roadbook. 

Eindnazicht:                         

Eventuele eindnazichten gaan door op een corona veilige plaats. 

Beker uitreiking:                       

Deze gaat door in het rallycentrum De Graankorel 
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Service zone:                      

Deze is aangeduid in het roadbook , wegens corona zal hier een extra richtlijn zijn die verplicht te volgen is . Slechts 1 service wagen per auto 

toegelaten en 5 personen per team die de nodige badge zullen zichtbaar dragen, dit is geen toegangskaart. Het serviceteam moet in staat zijn, om 

hun servicezone vrij te houden van publiek.  

Sportity APP        

 Alle wedstrijdinfo voor de deelnemers van de Rally van Wervik zal verdeeld worden via de Sportity app. 

• Sportity-app houdt alle informatie over de Rally van Wervik direct beschikbaar op uw telefoon of tablet. 

• Pushmeldingen houden u op de hoogte zodra nieuwe informatie wordt gepubliceerd. 

• Alle informatie is offline beschikbaar. 

• Wij communiceren eventuele wijzigingen via de Sportity app snel aan alle deelnemers. 

Sportity-app is uiterst eenvoudig te gebruiken. Download GRATIS de app, voer het wachtwoord SV2021 in en alle benodigde informatie is 

direct beschikbaar. 

 

 

De rally wordt ingericht onder de geldende regels van het VAS reglement 2021, alcohol controle zal er zijn voor iedereen!           

Voor het volledig reglement zie VAS reglement 2021 en officiële mededelingen. 

Voor alle informatie : Forrest Filiep,  Roterijstraat 84  8500 Kortrijk               

filiep@scuderiavervica.be    + 32 475 22 17 95 

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 00.00.2021 onder nummer B.W.2021.____.____ door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. 

Aantal blz.: 3. 
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