


Navigatierit - Regelmatigheidsrally
"Ronde van Vlaanderen 2007"

Lauwe  -  zaterdag 3 maart 2007

Op zaterdag 3 maart 2007 zal Autostal Hemicuda voor het zevende
opeenvolgende jaar de Ronde van Vlaanderen organiseren. Naar traditie
wordt het een combinatie van een navigatie- en regelmatigheidsrally, die
zowel openstaat voor historic wagens als voor moderne wagens.

De totale route, verdeeld over drie etappes, zal ongeveer 230 kilometer lang
zijn en voert over prachtige landelijke wegen. Aan de hand van bol-pijl
situaties en diverse kaartleesopdrachten ontdekken de equipes dit jaar een
mooi stukje West-Vlaanderen (B) en Frans-Vlaanderen (F).

Vanuit Lauwe - gelegen aan de Leie, “Golden River” - gaat de eerste etappe
door “Flanders Fields” richting Poperinge. Na een korte pauze wordt de
“Hoppestreek” verkend en via een stukje Noord-Frankrijk  arriveert de
tweede etappe op het hoogste punt van de provincie West-Vlaanderen.
Eenmaal de duisternis is ingetreden vormt de “tabaksstreek” het strijdtoneel
voor onze “étape nocturne”.



Een wedstrijd met een beetje nostalgie, weliswaar in een moderne
competitiegeest: de gemiddelde snelheid van maximum 36 km/uur moet
gerespecteerd worden. Naast het rijden van de juiste route bestaat de kunst
er voornamelijk in om niet te vroeg of te laat te klokken op de vele
tijdcontroles langs het traject… Aan de hand van een aantal Regularity Tests
worden de échte toppers van de besten onderscheiden.

Ervaring is niet vereist: met een meetlatje en een sportieve instelling haalt
elk team probleemloos de aankomst. Op tijd inschrijven is echter de
boodschap want er worden slechts 90 teams toegelaten tot de start van de
wedstrijd.

Navigatiesystemen
Bol-pijl, met en zonder afstanden
Ingetekende lijn op stafkaart
Pijlenrit
Puntenrit

De kaarten (op stafkaart met schaal 1:25.000 en 1:50.000) zijn van een
uitstekende grafische kwaliteit.

Kampioenschap
De 7e Ronde van Vlaanderen wordt georganiseerd onder toezicht van de
Vlaamse autosportfederatie (VAS), alsook onder het toezicht van de
Belgische federatie voor oude voertuigen (BFOV). De wedstrijd telt voor
het VAS Classics kampioenschap 2007 en de Classic Winter Cup ‘06-’07.

Toegelaten wagens
De wedstrijd staat zowel open voor old-timers als voor moderne wagens.
Rallywagens worden niet toegelaten.



Klassement - Trofeeën
De wedstrijd wordt in drie klassen onderverdeeld. Naast de eerste drie teams
van het algemeen klassement, ontvangen ook de winnaars van onderstaande
klassen een trofee:

Old timers Voertuigen gebouwd vóór 1 januari 1982
Young timers Voertuigen gebouwd tussen 1982 en 1990
Toer timers Voertuigen gebouwd na 1 januari 1990

Timing
Zaterdag 3 maart 2007
11:00 Administratieve controle
13:00 Start van de eerste wagen

 Etappe 1:  Lauwe  -  West-Vleteren
 Etappe 2:  West-Vleteren  -  Kemmel
 Etappe 3:  Kemmel  -  Lauwe

21:30 Aankomst eerste equipe
23:30 Prijsuitreiking

Info - Deelnameprijs
www.hemicuda.be
De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR per team

Inclusief verzekering, rallyplaten en roadbooks
Exclusief menu en dranken.

Wedstrijd onder toezicht van
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