Autostal ATLANTIC vzw presenteert

1ste Oefenrit Atlantic
Zaterdag 9 mei 2020
Start en aankomst in Handzame

Reglement

1te Oefenrit Atlantic
9 MEI 2020 – Handzame
Reglement
De 1ste Oefenrit Atlantic wordt bereden op 9 mei 2020 en zal plaatsvinden te
Kortemark, Diksmuide en Houthulst.
A. PROGRAMMA
Locatie – wedstrijdcentrum
Adres
Clublokaal Autostal Atlantic
Edewallestraat 119
8610 Handzame
Contactpersonen
Olivier Dupont
Gsm 0499 27 27 03
Email dupont.olivier2.od@gmail.com
Timing
09 - 05- 2020

13u30

Caroline D’Haese
Gsm 0479 24 11 69
Email caroline.dhaese@gmail.com

14u00
14u45
15u00

Opening van het secretariaat
Aanvang administratieve controle
Start uitlegsessie
Voorzien einde uitlegsessie
Sluiting administratieve controle

15u15
17u30
19u30

Start deel 1
Start deel 2
Voorziene aankomst eerste deelnemer

21u30

Korte nabespreking

Permanentie
Voor de wedstrijd:
Olivier Dupont
Tijdens de wedstrijd:
Clublokaal Autostal Atlantic, Edewallestraat 119, Handzame, tel. 0499 27 27 03
B. ORGANISATIE
De 1ste Oefenrit Atlantic zal vertrekken vanuit het clublokaal van Autostal ATLANTIC en zal
bestaan uit een duidelijke uitlegsessie om de deelnemers op weg te zetten. Daarna kunnen
de deelnemers de proef op de som nemen en een rit van +- 100 km berijden. Hierin zullen
de meest gebruikte systemen uit de rittensport op een haalbaar niveau vervat zitten.
Na de rit volgt er een korte nabespreking en kan er nagepraat worden met een lekkere
braadworst en drankje.
Art. 1.2 Inrichtende club
Autostal ATLANTIC vzw,
Voorzitter: Danny Debruyne
Secretaris: Freddy Hindryckx
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C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 5 Toegelaten wagens
Alle wagens, conform de Belgische wegcode, zijn toegelaten.
Art. 7 Inschrijvingen / inschrijvingsrecht
De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen via het
inschrijvingsformulier op de website: www.autostal-atlantic.be
Maximaal 50 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de
vooraf ingeschreven teams.
Het inschrijvingsrecht bedraagt 25 EUR. De betaling gebeurt met contant en gepast geld
aan de inschrijvingstafel.
In deze inschrijving zit het volgende vervat:
• Roadbooks
• 2 drankjes per persoon
• 1 braadworst per persoon
• Verzkering
• …
Door het invullen van het inschrijvingsformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met
het reglement.
Inschrijving de dag zelf is mogelijk, maar voor organisatorische redenen vragen we alle
geïnteresseerden zich op voorhand in te schrijven.
Deelnemers dienen niet in het bezit te zijn van een VAS vergunning.
Art. 10 Roadbook
Volgende navigatiesystemen zullen worden gebruikt :
Gewone en gestileerde bol-pijl, blinde lijn, ingetekende lijn met blokkades, eenvoudige
pijlenrit en eenvoudige puntenrit op kaart 1/25.000 en 1/10.000
Art. 26 Alcoholcontrole
Er kunnen voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitgevoerd worden. 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 eerst 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.
Varia
Last minute info zal meegedeeld worden bij de start aan de inschrijftafel.
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