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A. PROGRAMMA 

 

A.1. LEGEND 

 

Zaterdag 18 februari 2017 

 
06.00: online plaatsen van de video’s van de verkenningen van de proeven van zondag 

07.45 + x Demo + 5’: uitdeling van het Roadbook Day 1 & 2, Communicatie van de “target times” voor de 
verschillende RT’s aan de tijdscontrole bij het verlaten van het pre-start park door de wagens. Iedere 
wagens gaat minuut per minuut naar Place Mc Auliffe in Bastenaken en wacht zijn ideale starttijd af zoals 
aangekondigd in de startvolgorde. 

07.57 + x démo + 5’: start van en eerste wagen (categorie Legend), tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken 

20.57: aankomst eerste wagens (Legend) en verdeling van de aantekeningen, Place Mc Auliffe, Bastogne 

Zondag 19 februari 2017 

07.30 + Classic + 30’ + x Demo + 5’ : Uitdeling van het road-book DAY 2 en communicatie van de 
gemiddelde snelheid voor de verschillende RT. Dit gebeurt  aan de tijdscontrole bij het verlaten van het 
pre-start park. Iedere wagen gaat minuut per minuut naar Place Mc Auliffe in Bastenaken en wacht zijn 
ideale starttijd af zoals aangeduid in de startvolgorde 

07.42 + Classic + 30’ + x démo + 5’ : start van en eerste wagen (Legend Categorie), tent, Place Mc Auliffe, 
Bastenaken 

12.56: aankomst eerste wagens (Legend) Place Mc Auliffe, Bastogne – Einde competitie  
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A.2. CLASSIC  
 

Zaterdag 18 februari 2017 

06.00: online plaatsen van de video’s van de verkenningen van de proeven van zondag 

07.40: Uitdeling van het road-book 1 DAY 1 en mededeling  van de gemiddelde snelheid voor de 
verschillende Regularity Tests aan de tijdscontrole bij het verlaten van het pre-start park door de wagens. 
Iedere wagen gaat minuut per minuut naar Place Mc Auliffe in Bastenaken en wacht zijn ideale starttijd af 
zoals aangegeven in de startvolgorde. 

07.52: Start van en eerste wagen (categorie Classic), Tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken 

19.50: aankomst eerste wagens (Classic) en uitdeling van de aantekeningen, Place Mc Auliffe, Bastenaken
  
Zondag 19 februari 2017 

07.30: Uitdeling van het road-book DAY 2 en communicatie van de gemiddelde snelheid voor de 
verschillende RT. Dit gebeurt  aan de tijdscontrole bij het verlaten van het pre-start park. Iedere wagen 
gaat minuut per minuut naar Place Mc Auliffe in Bastenaken en wacht zijn ideale starttijd af zoals 
aangeduid in de startvolgorde.  

07.42: start van en eerste wagen, tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken 

12.56: aankomst eerste wagens (Classic) op Place Mc Auliffe en einde competitie  

 

Artikel 1.3: 

Verantwoordelijken voor de relatie met de deelnemers:: 
Eddy Chevalier (BEL)  
Simone SCHLEIMER (LUX)  

 

Artikel 3: 

Voor de: 

Categorie Legend: de voorziene afstand van het evenement is 189,86 km verdeeld over 18 RT voor 555,06 
km 

Categorie Classic: de voorziene afstand van het evenement is 191,27 km verdeeld over 18 RT voor 547,36 
km 

 
 
Artikel 18 
 
18.2. De start is van minuut tot minuut in de Categorie Legend en om de 30 seconden in de categorie 
Classic en dat over het geheel van het evenement. 

 
 

 


