Challenge Autostal Atlantic & rm magazine
Reglement 2022
De “challenge Rally Autostal Atlantic & rm magazine” staat open voor zowel piloot als
copiloot, als zij tenminste voldoen aan het volgende; Lid zijn van Autostal Atlantic en
zelf een jaarabonnement nemen van 25 Euro op rm magazine.
Je dient zelf het bedrag te storten naar rm magazine, IBAN BE15 1096 6764 0430
Elk jaar moet men zich opnieuw inschrijven voor de challenge. Dit dient te gebeuren
via Autostal Atlantic , en met betalingsbewijs ( datum vermelden ) voor eind februari van het
lopend jaar.
( dit is voor een volledig seizoen )
Iedere deelnemer is verplicht twee stickers “ Challenge Autostal Atlantic & rm magazine”
op de zijkant ( links en rechts ) van de wedstrijdwagen te kleven gedurende het ganse
seizoen. ( te verkrijgen bij de verantwoordelijken )
De puntentelling start pas na het afsluiten van een abonnement. (niet met terugwerkende
kracht )
De puntenverdeling van de challenge stopt op 1 december van hetzelfde jaar.
Voor de challenge “rally” tellen alle wedstrijden mee: ( rallysprint, shortrally en rally)
die in aanmerking komen voor het VAS-kampioenschap.
Iedere individuele deelnemer komt in aanmerking voor de puntentelling.
In geval van ex-aequo gaat de voorkeur naar de deelnemer met het meest aantal gereden
wedstrijden of in geval van een team, gaat de voorkeur naar de piloot.
De punten van de wedstrijd worden pas toegekend, als de deelnemer effectief voorkomt
op de lijst van Atlantic-geabonneerden de dag van de rally.
Zorg er dus voor, tijdig uw abonnement te nemen of te vernieuwen.
De puntentelling gebeurt alleen per klasse en gaat steeds over 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1
punten.
Indien er meer dan 10 deelnemers starten in een klasse, krijgt men vanaf de 11° plaats
steeds 1 punt toegekend, en bij elke deelname krijgt men nog eens 5 startpunten.
Dus in eender welke klasse je actief bent, kan je steeds het maximum aan punten behalen,
dit om de rijders met minder krachtige wagens niet te benadelen.
Voorbeeld: u eindigt in een wedstrijd als derde in de klasse; dus krijg je voor de
challenge: 8 punten + 5 startpunten = 13 punten
Voor de einduitslag worden de 6 beste resultaten in rekening gebracht. Voor elke meergereden
wedstrijd ( 7,8 enz….) krijgt men 5 punten extra.
Wie geen zes deelnames kan voorleggen, wordt niet in de einduitslag opgenomen.
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Tijdens het clubfeest van Autostal Atlantic 2022 17 december worden de winnaars van
de challenge gehuldigd.
Een rijke prijzentafel is voorzien, met gratis starts voor de eerste drie in het eindklassement.
De eerste 5 in het eindklassement, ontvangen een prijs.
Verantwoordelijke klassement: Jozef Willemyns Zarrenplein 2 8610 Kortemark-Zarren
GSM: 0478 46 21 12
E-mail: jozefwillemyns@hotmail.com
Alle uitslagen van de gereden wedstrijden dienen binnen de week volgend op de wedstrijd
doorgestuurd naar Jozef.
Om de 2 maanden vindt u in rm magazine een reportage van de gereden proeven, mogelijks
met foto’s en interviews.
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