INFO 4

LAST MINUTE
ROADBOOK
ROADBOOK

U ontvangt een roadbook bij de start van elke section. Controleer telkens als het roadbook voor uw categorie
bestemd is (marathon versus touring) en de volledigheid ervan.
Roadbook 1 ontvangt u bij TC 1A; roadbook 2 ontvangt u bij TC 2A; roadbook 3A ontvangt u bij TC 3A;
roadbook 3B ontvangt u bij TC 3C; roadbook 3C ontvangt u bij TC 3K.
You will receive a roadbook at the start of each section. Please check if the roadbook belongs to your category (marathon
versus touring) and the completeness.
You will receive roadbook 1 at TC 1A; you will receive roadbook 2 at TC 2A; you will receive roadbook 3A at TC 3A;
you will receive roadbook 3B at TC 3C; you will receive roadbook 3C at TC 3K.
TC 1A
TC 2A
TC 3A
TC 3C
TC 3K

Grote Markt – 9600 Ronse
Hotel Van der Valk – E17 (Gent > Kortrijk) – 9810 Nazareth
Burgemeester Lionel Pussemierstraat – 9900 Eeklo
Clubhuis Autostal Altantic – Edewallestraat 119 – 8610 Handzame
Café De Vate – Markt 3 – 8647 Lo

TC outside
TC inside
TC outside
TC inside
TC inside

TIJDSTABELLEN REGELMATIGHEIDSPROEVEN
TIME TABLES REGULARITY STAGES

De tijdstabellen van de regelmatigheidsproeven voor de deelnemers in de categorie ‘marathon’ zullen
overhandigd worden bij de start van elke section.
De tijdstabellen van de regelmatigheidsproeven voor de deelnemers in de categorie ‘touring’ zullen
overhandigd worden tijdens de administratieve controle.
The regularity time tables will be given at the participants of the category ‘marathon’ at the start of each section.
The regularity time tables will be given at the participants of the category ‘touring’ during the administrative checks.

JOKER
JOKER

Deelnemers die -hetzij tijdens een regelmatigheidsproef, hetzij tijdens verbindingstrajecten- gehinderd
worden door overig verkeer kan nooit aanleiding geven tot het annuleren van één of meerdere
tijdopnamepunten. Klachten hieromtrent zullen verworpen worden en artikel 9.08 zal toegepast worden.
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Herhaling artikel 9.08:
“Bij het berekenen van de (eind)klassementen, zal elk team automatisch 1 jokerresultaat toegekend worden.
De opgelopen strafpunten minus het jokerresultaat vormen de feitelijke strafpunten die de rangschikking
bepalen. Het jokerresultaat zal bestaan uit de grootste bestraffing dat het team opgelopen heeft tijdens een
RT-tijdopnamepunt. 1 tijdopnamepunt zal in rekening gebracht worden voor het jokerresultaat. Het missen
van een tijdopnamepunt of het te vroeg aandoen van een tijdopnamepunt kan nooit in rekening gebracht
worden als jokerresultaat.”
One or more timing points will never be cancelled in case of participants who are hindered by other traffic during a
regularity test or during liaison routes. Complaints about this will be rejected and article 9.08 will be applied.
Repetition article 9.08:
“During the calculation of the results, each crew will automatically receive 1 joker-result. The total points which will
determine the final results at the end of the event will be the total number of points with deduction of the joker result.
The joker result will contain the highest points earned on one (1) timing point (during a regularity section) for lateness.
Missing a timing point or an early check in at a timing point cannot be considered as a joker result.”

TE VROEG INKLOKKEN
EARLY CHECK IN

Te vroeg inklokken (en je ideale tijd vragen!) is enkel toegestaan bij TC 1B (einde leg 1) en TC 3L (einde
leg 2)!
Early check in (please ask your correct check in time!) is only permitted at TC 1B (end leg 1) and TC 3L (end leg 2)!

CONTROLEKAART
TIME CARD

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde tijden op zijn controlekaart.
A competitor is responable for his time card and the filled in information by the marshalls.

VRAGENFORMULIER
QUERY FORM

Achteraan elk roadbook bevindt zich een 'vragenformulier'. Vragen en/of protesten dienen steeds vergezeld
te zijn van een volledig ingevuld & ondertekend 'vragenformulier'. Het vragenformulier dient overhandigd te
worden aan de relatie deelnemers.
At the end of each roadbook, crews can find a 'query form'. Queries & reclamation must be done by using this form and
must be completely filled in & signed. The form must be hand out at the competitor relations.

TIJDELIJKE WEGENWERKEN
TEMPORARY ROAD WORKS

Indien het parcours tijdelijke wegenwerken bevat, dan mogen die en diens tijdelijke verkeersborden -tot nader
order- genegeerd worden.
If the route contains temporary road works, you may ignore the road works and the temporary road signs due to these
road works.
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TAKELDIENSTEN
BREAK DOWN SERVICES

Er is in elk roadbook vooraan een lijst terug te vinden van takeldiensten uit het wedstrijdgebied. Kosten zijn
niet ten laste van de organisatie.
In each roadbook, there will be a list of break down services available. Costs are not covered by the organization.

RESULTATEN – UITHANGBORD
RESULTS - NOTICE BOARD

Resultaten en aankondigingen zullen
http://results.belgianwesthoekclassic.be.
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Results and announcements will be available during the event on http://results.belgianwesthoekclassic.be.

ROUTE NOTES
ROUTE NOTES

RT 8: bumpy sections bij km 0,11; tussen km 0,73 & 0,85; bij km 1,01; tussen km 1,73 & 1,82; tussen km
2,29 & 2,32; bij km 3,79; tussen km 4,41 & 4,51 en bij km 4,69
RT 8: bumpy sections at km 0,11; between km 0,73 & 0,85; at km 1,01; between km 1,73 & 1,82; between km 2,29 &
2,32; at km 3,79; between km 4,41 & 4,51 and at km 4,69

RELATIE DEELNEMERS
COMPETITOR RELATIONS

JENS VANOVERSCHELDE

Vrijdag 14 september
Friday September 14th

Zaterdag 15 september
Saturday September 15 th

16h00 – 19u30
HQ Ronse

07u00 – 08u00
Overnight HQ Van der Valk

22u00 – 01u00
Overnight HQ Van der Valk

11u15 – 13u00
Regroup Eeklo
20u00 – 23u00
Finish HQ Salons Rembrandt

NOODNUMMER
IN CASE OF EMERGENCY

0032 468 29 01 04
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