
           1°Mid Flanders Classic – 28 augustus 2021    

Bijzonder Wedstrijdreglement 

Mid Flanders Classic is een organisatie van Trimard classic by acp Bryghia vzw – start te Staden. 

A.PROGRAMMA: 

Timing:   15 mei 2021           Publicatie reglement 

                1 Juni  2021 -20u    Opening voorinschrijvingen 

                01 augustus - 24u     Afsluiten voorinschrijvingen 

                15 augustus - 24u     Afsluiten inschrijvingen 

                28 augustus               08u00   Opening secretariaat – administratieve controle 

                                                     08u15   Start Technische controle 

                                                     09u55   Einde administratieve en technische controle 

                                                     10u01   Start van de eerste wagen 

                                                     18u00   Voorziene aankomst eerste deelnemer+ aansluitend prijsuitreiking 

 

                                                     Eventuele laatste briefing: Notice-board zaal 

                                                         

Uitslagen:                                  Officieuze uitslag 20 minuten na aankomst laatste deelnemer 

                                                     Officiële uitslag 15 minuten na officieuze uitslag 

Permanentie:                            Voor de wedstrijd: Mid Flanders Classic, Houthulststraat 6, 8840 Staden  

                                                                                       0476/495705 of trimardclassic@gmail.com 

                                                     Tijdens de wedstrijd: Zaal Blommenhof, marktplaats Staden.  

B. ORGANISATIE: 

Art.1.1 Definitie:                      De wedstrijd wordt georganiseerd door All Car Promotions, lid van de Vlaamse    

                                                     Autosportfederatie en PAK West-Vlaanderen. De wedstrijd komt in aanmerking            

                                                     voor het VAS Classic kampioenschap 2021 en het provinciaal kampioenschap  

                                                     PAK West-Vlaanderen 2021.                                                                                                                                                                                                

Art. 1.2 Inrichtende club:       All Car Promotions  vzw, Burgemeester Daneelsstraat 55, 8500 Kortrijk 

                                                     Voorzitter: Decavele Gauthier 

                                                     Penningmeester: Decraemer Pieter 

                                                     Secretaris: Dupan Anton 



 

Art. 1.3 Wedstrijdofficials:      

Wedstrijdleiding:                     Wedstrijdleider: Verté Kenneth                                         licentie 

                                                     Adjunct wedstrijdleider: Vanacker Gino                           licentie 

                                                     Secretaris: Decavele Gauthier                                             licentie 

                                                     Relatie deelnemers: Decraemer Pieter – Verté Johny    licentie 

                                                     Persverantwoordelijke: Vereecke Bart 

                                                     Feitenrechter: Braeckevelt Niels                                         licentie 

Sportcommissie VAS:                

Voorzitter van het college:      Nog aan te duiden                                                                  licentie 

Lid:                                               Nog aan te duiden                                                                  licentie 

Technische commissie VAS: 

Verantwoordelijke:                   Nog aan te duiden                                                                  licentie 

Lid:                                               Nog aan te duiden                                                                  licentie 

 

C. BIJZONDERE BEPALINGEN: 

Art. 4 Aard en verloop wedstrijd: 

De wedstrijd bestaat erin om een geheim parcours te rijden met strafbepalingen op de openbare weg. De 

wedstrijd bedraagt ongeveer  300  kilometer, uitgestippeld op goed berijdbare wegen waarvan 95 % op 

verharde ondergrond. De wedstrijd wordt ingedeeld in twee delen. De gemiddelde snelheid van de wedstrijd 

zal niet hoger liggen dan 36km/uur. 

Art. 5 Toegelaten wagens: 

De wagens moeten in orde zijn met de Belgische wegcode en worden ingedeeld in de volgende klassen: 

 

- Klasse 1: Oldtimers              Voertuigen ingeschreven tot en met 31 december 1990 

- Klasse 2: Youngtimers         Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1991 tem 31 december 2005 

Klasse 3: Toertimers            Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 2006 

Enkel piloot en navigator zijn toegelaten per voertuig/team. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 6 Inschrijvingen en inschrijvingsrecht: 

Inschrijven Mid Flanders Classic enkel via formulier op website (www.trimard-classic.be) of via mail: 

trimardclassic@gmail.com.  

Het inschrijvingsrecht vooraf bedraagt: 

 62 euro excl  VAS dagvergunning  

 

Wij bieden ieder team alsook de mogelijkheid om zich in te schrijven met een pakket: 

Pakket 1:   Inschrijving wedstrijd + broodje s’middags: € 75  per team 

Pakket 2:   Inschrijving wedstrijd + broodje s’middags + grootse BBQ  s’avonds: € 125 per team 

Extra teamleden of servicecrew: BBQ: 25 euro/persoon 

 

Diner omvat:   Grootse BBQ ( Mixed grill, tal van koude groenten, sausen, pastas, brood, aardappelen,…) à 

volonté !! 

Opgelet:  

Inschrijven en betalen voor pakket 1 en 2 kan tot uiterlijk 22 augustus 2021 !! (+10 euro/persoon na 15 aug.) 

 

De betaling tot deelname moet gebeuren voor 22 augustus op rekening van All Car Promotions vzw: 

BE60 9791 5325 6870 met vermelding Mid Flanders + naam team. Voor eventuele zakelijke inschrijvingen: 

mail via contactformulier website. 

Bij inschrijving na 15 augustus komt er 10 euro (per persoon) bij!  

De startnummers worden toegekend volgens leeftijd en historische waarde van de wagens. 

 

 

Art.7 Tijden en tussenstanden/officieël uithangbord: 

Het officieël uithangbord bevindt zich in Zaal Blommenhof te Staden. 

Art. 8 Roadbook: 

O.a volgende navigatiesystemen zullen worden gebruikt: 

- Bol-Pijl, met en zonder afstanden 

- Eenvoudig ingetekende lijn 

- Geschreven nota’s 

- Eenvoudige punten- en/of pijlenrit 

- … 

Voor de start van de wedstrijd kan er bij de “relatie deelnemers” uitleg gevraagd worden omtrent de gebruikte 

navigatiesystemen. 

De door de organisator zo nauwkeurig mogelijk opgemeten afstanden en de vermelde rijtijden zijn bindend 

voor alle deelnemers. De organisatie geeft het recht deelnemers uit de wedstrijd te weren indien er klachten 

van roekeloos en onverantwoord rijgedrag opduiken. 

http://www.trimard-classic.be/


Art. 9 Prijzen en bekers: 

Van deze wedstrijd wordt één algemeen klassement opgemaakt. Uit dit algemeen klassement worden 

volgende deelklassementen opgemaakt: Oldtimers, Youngtimers en Toertimers. 

Er zullen trofeeën worden voorzien voor: 

- De algemene winnaar 

- Eerste drie teams per klasse 

- Eerste dame in het algemeen klassement 

- Eerste volledig damesteam 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de vooraf vermelde timing in Zaal Blommenhof. 

Art. 10 Alcoholcontrole: 

De aangestelde feitenrechter kan voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitvoeren. De Belgische 

wegcode laat max. 0,5 promille toe. De sportfederatie hanteert een nultolerantie (0,00 sportreglement, 

hoofdstuk 4, algemene voorschriften art2.6.). Alcoholgehalte moet dus 0,00 promille zijn. Bij een positief 

resultaat volgt onmiddellijke buitenwedstrijdstelling. De co-piloot kan/mag het stuur niet overnemen. 

 

 

 

Dit reglement is gebaseerd op het sportreglement VAS Classic. Voor het volledige reglement: zie VAS 

reglementen, reglement rittensport, VAS Classics, de rittensportgids en officiële mededelingen 2020. 

 

 

      

 

                                                        


