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A. PROGRAMMA
A.1. LEGEND + CHALLENGER
Vrijdag 2 februari 2018
19.00: online zetten van de verkenningen van de RT’s van zondag
Zaterdag 3 februari 2018
07.40 + x Demo + 5’: Uitdeling van het Roadbook Day 1 & 2, Communicatie van de “target time” voor de verschillende
RT 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.
07.52 + x démo + 5’: start van en eerste wagen (Legend en daarna Challenger, tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken
19.00: online zetten van de verkenningen van de RT’s van zondag
20.06: aankomst eerste wagens (Legend) en verdeling van de aantekeningen, Place Mc Auliffe, Bastogne
Zondag 4 februari 2018
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
07.30 + Classic + 30’ + x démo + 5’: start van en eerste wagen (Legend Categorie, en daarna Challenger), tent, Place
Mc Auliffe, Bastenaken
13.48 + Classic + 30’ + x demo: aankomst eerste wagens (Legend) Place Mc Auliffe, Bastogne – Einde competitie
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A.2. CLASSIC
Vrijdag 2 februari 2018
19.00: online zetten van de verkenningen van de RT’s van zondag
Zaterdag 3 februari 2018
08.12: Start van en eerste wagen (Classic), Tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken
19.00: online zetten van de verkenningen van de RT’s van zondag
20.38: aankomst eerste wagens (Classic) en uitdeling van de aantekeningen, Place Mc Auliffe, Bastenaken
Zondag 4 februari 2018
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 (Classic), tent, Place Mc Auliffe, Bastenaken
13.48: aankomst eerste wagens (Classic) Place Mc Auliffe
1.3. Wedstrijdleiding van de rally:
College van Sportcommissarissen:
Voorzitter: Marc JANSSEN
Lid: Guy DAUBIE
Lid: Joost DEMEESTERE
Feitenrechters kampioenschappen / Klasse/ divisions/ Banden Legend & Challenger : Michel Cruquet (F)
Artikel 3
Voor de categorieën Classic en Legend bedraagt de totaalafstand van het evenement 216.02 kilometer voor al de
categorieen met inbegrip van 19 regelmatigheidsproeven, goed voor 739.5 km voor Legend & Challenger, 725.11 voor
Classic.
4.11.5.1: Om het werk van de juryleden die aan de banden zijn gedelegeerd te vergemakkelijken, zijn alleen de
volgende 17 bandenmerken toegestaan in de categorie Legend & Challenger (geen beperkingen voor de Classic)
Voor de categorieën Legend & Challenger, exclusief voor MINI-auto's, is het MAXXIS-bandenmerk toegevoegd aan de
lijst met 17 geldige merken.
4.11.5.2
In de categorieën Legend en Challenger zijn maximaal 16 banden per wagen toegelaten. Deze moeten ter markering
aan de organisatie worden aangebodenin het Parc de Pré-Départ, vrijdag 2 februari van 09.00 tot 12.00 en van 13.30
tot 16.30.
Elke ploeg moet een afspraak maken om via zijn team een tijdsplok te regelen naar onze teamrelatiebeheerder via het
adres legendboucles.teamscontact@cybernet.be elke inbreuk en niet-naleving wordt bestraft met 100 punten. De
deadline is woensdag 31 januari om 24.00 uur voor het maken van afspraken.
De besturing van de markeringen is de exclusieve competentie van de rechters van de feiten en de afgevaardigden
voor de besturing van de banden.
20.3.8.a. als een ploeg na zijn ideale tijd aan een tijdcontrole aankomt, dan zal de achterstand bij de tijdstraffen
gevoegd worden. Voor de eerste 10 minuten is er geen straftijd, daarna worden er 60 strafpunten per minuut
toegevoegd.
De controles vinden plaats sluiten 10 minuten na het ideale uur, daarna dient het team zich aan de volgende lus aan te
dienen.
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Het missen van een tijdcontrole heeft 600 strafpunten als gevolg. Zie Art. 20.5 en Art.22.4.
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