BRIEFING - VOORWOORD
De organisatie van de Garnalenrit heet u van harte welkom. De wedstrijd wordt verreden volgens de VAS rittensport reglementen
2019, de Vlaamse Rittensportgids en het particulier reglement. Onderstaande briefing geldt als aanvulling en/of verduidelijking op
eerder vernoemde documenten. De wedstrijd is opgedeeld in 2 etappes. Etappe 1 is een zuidelijke lus via Tielt & Pittem terwijl het
uitzicht van etappe 2 compleet veranderd dankzij de noordelijke lus via de bossen van het Brugse Ommeland die voor een RAC rally
gevoel zal zorgen. Beide etappes zijn in rechte lijn met eenvoudig maar scherp navigeren. En ook al lijken de wegjes tijdens etappe
2 typische ‘RAC-rally wegjes’, we willen jullie er weliswaar aan herinneren dat deze navigatierit verreden wordt op openbare wegen
die dus ook toegankelijk zijn voor andere weggebruikers en Halloween-vierders. Denk dus aan jullie rijgedrag, zeker in de in het
roadbook aangegeven ‘SLOW-zones’. Snelheidcontroles door de organisatie zullen in deze SLOW-zones uitgevoerd worden om na
afloop van het evenement bij de overheden een goed rapport te kunnen voorleggen en de toekomst van deze unieke bosetappes te
kunnen garanderen.
VERPLICHTE MONDELINGE BRIEFING
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INDELING VAN DE WEDSTRIJD
ETAPPE 1

ETAPPE 2

van
TC 1
TC 2

naar
TC 2
TC 3

TC 4
TC 5

TC 5
TC 6

roadbook
verbindingstraject
deel 1
regroup
verbindingstraject
deel 2

ontvangst roadbook
u ontvangt het roadbook ‘verbinding 1’ bij TC 1
u ontvangt het roadbook ‘deel 1’ bij TC 2
u ontvangt het roadbook ‘verbinding 2’ bij TC 4
u ontvangt het roadbook ‘deel 2’ bij TC 5

IDEALE RIJTIJDEN
Recreatie
Toerisme
TC 1 > TC 2
20’
20’
TC 2 > TC 3
zelf uit te rekenen
zelf uit te rekenen
TC 4 > TC 5
20’
20’
TC 5 > TC 6
zelf uit te rekenen
zelf uit te rekenen
De ideale rijtijden zullen ook duidelijk aangegeven zijn op de (tijd)controlekaart

Sport
20’
zelf uit te rekenen
20’
zelf uit te rekenen

MAXIMALE RIJTIJDEN
TC 1 > TC 2
TC 2 > TC 3
TC 4 > TC 5
TC 5 > TC 6

Recreatie
30’
95’
30’
165’

Toerisme
30’
110’
30’
170’

Sport
30’
140’
30’
195’

(GEHEIME) TIJDCONTROLES
Te vroeg inklokken (en je ideale tijd vragen) is enkel toegestaan bij TC 3 en TC 6. Bij alle andere (geheime) tijdcontroles dient men
zijn ideale tijd af te wachten. Indien u zelf een tijd dient te bereken bij een (geheime) tijdcontrole, dan is de lopende minuut is van
toepassing (vb: 19u25’16” wordt 19u25; 19u25’43” wordt 19u25).

GEMIDDELDE SNELHEID
RECREATIE / TOERISME / SPORT
Deel 1: 25 km/u
Deel 2: 25 km/u

ONTVANGST ROADBOOK
Controleer steeds bij de ontvangst van uw roadbook de volledigheid ervan en wijs de controleur meteen op een mogelijke vergissing.
Klachten hieromtrent neergelegd na je vertrek zullen meteen verworpen worden.
RECREATIE:
Het roadbook ‘deel 1’ telt 3 pagina’s. Het roadbook ‘deel 2’ telt 8 pagina’s.
TOERISME + SPORT:
Het roadbook ‘deel 1’ telt 4 pagina’s. Het roadbook ‘deel 2’ telt 8 pagina’s.
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REFERENTIE-AFSTAND
Het roadbook ‘verbinding 1’ kan gebruikt worden als trip check. Het exacte startpunt zal aangegeven staan in het roadbook.

RELATIE DEELNEMERS / NOODNUMMER / OPGAVE
Met uw vragen kunt u terecht bij de relatie deelnemers & verantwoordelijke voor het parcours (Bjorn Vanoverschelde). Hij is
beschikbaar in het parochiaal centrum tijdens de administratieve controle, tussen TC 3 en TC 4 en na TC 6. In geval van calamiteiten
kan u het noodnummer 0032 (0) 468 29 01 04 hanteren. Iedere opgave ongeacht welke reden dient eveneens via dit noodnummer
gemeld te worden.

CONTROLEBORDEN
Naast de bemande tijdcontroles, zult u tijdens de rit ook onbemande controleletters/cijfers aandoen. Hierbij een overzicht van de
verschillende onbemande zelfcontroles (een voorbeeld kunt u terugvinden bij de inschrijvingstafel):
Zelfcontrole met letter. U noteert deze letter in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart.

A
VK
A

2

Veiligheidscontrole. Deze controle kan u aantreffen bij het oprijden en/of oversteken van een grotere weg, bij een
wegaansluiting waar er gevaar is of wanneer een andere gevaarlijke situatie zich voordoet (bv: diepe put in de weg).
BELANGRIJK: u noteert alleen het kleine lettertje of cijfertje (in dit geval de letter ‘A’) op uw controlekaart.
Volledige notaties zullen –conform het VAS-reglement- als foutief aanschouwt worden.
Zelfcontrole met cijfer. U noteert het cijfer in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart. De deelnemers uit
de sportklasse dienen hier een keeropdracht uit te voeren.

U noteert iedere zelfcontrole die zich op uw weg aan de rechterkant van uw rijrichting bevindt op de controlekaart.
Het schrappen, dubbel doorhalen of dubbelschrijven van controleletters en/of -cijfers op uw controlekaart zal als foutief bestraft
worden.
Wanneer er in het roadbook de aantekening ‘KM?’ weergegeven is, dient men in het eerstvolgende
vrije vakje van de controlekaart de gereden afstand (tot op 100 meter nauwkeurig) vanaf de voorgaande
vaste tijdcontrole tot aan de door de pijl aangewezen positie met de aantekening ‘KM?’ (zie voorbeeld
hiernaast) in te vullen.
RECREATIE: de gereden afstand vanaf de voorgaande vaste tijdcontrole dient genoteerd te worden
bij de START VAN KAART 1 (deel 1) en bij situatie 76 (deel 2)
TOERISME + SPORT: de gereden afstand vanaf de voorgaande vaste tijdcontrole dient genoteerd te
worden bij de START VAN KAART 2 (deel 1) en bij situatie 78 (deel 2)
(een herinnering door middel van de aantekening ‘KM?’ zal in het roadbook opgenomen zijn)

Wanneer er in het roadbook de aantekening ‘STR’ weergegeven is, dient men in het eerstvolgende
vrije vakje van de controlekaart de eerste drie letters van de straatnaam in te vullen. De positie van de
aantekening in het roadbook stemt overeen met de positie van het straatnaambord in werkelijkheid.
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ONVOORZIENE WEGWERKZAAMHEDEN
Wanneer u wegeniswerken langs het parcours passeert, dan mag u deze wegenwerken (en diens tijdelijke verkeersborden) negeren
tenzij de organisatie hier door middel van een addendum een omleiding voor voorziet.

UITLEGBOEK
Een uitlegboek met daarin de locaties van de controleletters en beschrijving van de ideale route wordt u na aankomst aangeboden
door de organisatie. Een nuttig leerinstrument lijkt ons!
Uitlegboek deel 1 zal beschikbaar zijn op het officiële uithangbord na aankomst laatste wagen deel 1.
Uitlegboek deel 2 zal beschikbaar zijn op het officiële uithangbord na aankomst laatste wagen deel 2.
De digitale versie van het uitlegboek (deel 1 & deel 2) zal beschikbaar zijn op www.autoclubnoordzee.be na aankomst laatste
wagen deel 2.

ALCOHOLCONTROLE
In opdracht van de Vlaamse AutoSportfederatie zal een alcoholcontrole plaatsvinden gedurende het evenement. De sportfederatie
hanteert een nultolerantie zowel voor piloot als copiloot.

TOEGELATEN WEGEN (KAARTFRAGMENTEN)

pag 3 / 4

AUTOCLUB NOORDZEE DANKT ZIJN SPONSORS
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