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De 5 UREN… wordt ingericht door Autoclub Medina Bornem vzw op 24 oktober 2020 en zal
plaatsvinden te Wingene.

A. PROGRAMMA
LOCATIE - WEDSTRIJDCENTRUM
Adres
Feestzaal ‘De Verrekijker’
Verrekijker 1
8750 Wingene
Contact
Autoclub Medina - JBREvents
 www.jbrevents.be/de5uren
 info@jbrevents.be
 0468/29 01 04
 0495/67 62 25
TIMING
Inschrijvingen en documentencontrole
28.09.2020
20u00
Verschijning van het reglement en opening voor de pre-geregistreerde
aanmeldingen
01.10.2020
20u00
Opening van de inschrijvingen voor de niet-pre-geregistreerde
aanmeldingen
21.10.2020
23u59
Afsluiting van de voorinschrijving met voorafbetaling
24.10.2020
15u15
Opening van het startpark en secretariaat
GROEP 1 – categorie Touring (vroegere categorie ‘recreatie’) – 50% darkness
15u45 - 16u50 Administratieve controle
15u55 - 17u00 Technische controle, max 10 minuten na administratieve controle
17u10
Affichering lijst “Deelnemers (groep 1-touring) toegelaten tot start”
17u15
Start eerste wagen
22u45
Einde event groep 1
bekendmaking voorlopig klassement volgt zo snel mogelijk na aankomst laatste deelnemer

GROEP 2 – categorie Expert (vroegere categorie ‘toerisme’ & ‘sport’) – 100% darkness
17u45 - 18u50 Administratieve controle
17u55 - 19u00 Technische controle, max 10 minuten na administratieve controle
19u10
Affichering lijst “Deelnemers (groep 2-expert) toegelaten tot start”
19u15
Start eerste wagen
00u45
Einde event groep 2
bekendmaking voorlopig klassement volgt zo snel mogelijk na aankomst laatste deelnemer

25.10.2020

12u00

Afsluiting klachtentermijn klassement touring & expert
Klachten over het klassement worden enkel behandeld via mail naar info@jbrevents.be

16u00

Bekendmaking officiële klassementen & uitleggids per email
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens ‘De 5 uren… 2021’

PERMANENTIE
Vóór de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd

zie “B. ORGANISATIE > Inrichtende club”
zie “A. PROGRAMMA > LOCATIE - WEDSTRIJDCENTRUM”

B. ORGANISATIE
De 5 UREN… wordt verreden in de categorieën Touring (voor beginners – vroegere categorie
‘recreatie’) en Expert (voor gevorderden – vroegere categorie ‘toerisme’ & ‘sport’).
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Art. 1. 2 Inrichtende club
Autoclub Medina Bornem vzw
Lokaal: ’t Land van Bornem, Kardinaal Cardijnplein te 2880 Bornem
Art. 1. 3 Officials van de wedstrijd
Wedstrijdleiding
Wedstrijdleider
Adjunct-wedstrijdleider
Secretaris van de wedstrijd
Relatie-deelnemers
Feitenrechter (alcoholcontrole)

Opdenakker Rudy
Stephan Sobry
Bjorn Vanoverschelde
Jens Vanoverschelde
De Cock Luc

College van sportcommissarissen VAS
Voorzitter
Peter Rambour
Lid
Marnik Malengier

lic. 2020/001
lic. 2020/344
lic. 2020/002
lic. 2020/258
lic. 2020/433
licentie 138
licentie 127

Deelnemers (zowel piloot als navigator) dienen in het bezit te zijn van een geldige VAS-vergunning (minimum
type R) of ASAF-vergunning. RACB- of BFOV-vergunningen zijn niet toegestaan. Wie niet in het bezit is van een
geldige vergunning, kan bij de administratieve controle een dagvergunning (15 € pp cash te betalen aan VAS
sportcommissie) bekomen.

College van technische commissarissen VAS
Voorzitter
Geert Opsomer
Lid
Kevin Opsomer

licentie 212
licentie 259

De deelnemer (of een afgevaardigde van de deelnemer) dient zijn voertuig voor de start van het evenement
aan te bieden bij een technische controle. De exacte locatie van de technische controle zal aan elke
deelnemer bekend gemaakt worden via een informatiemail. Gedurende de technsiche controle worden de
documenten van het deelnemend voertuig (inschrijvingsbewijs, groen keuringsbewijs en verzekering)
gecontroleerd. Gedurende de rit kunnen steekproeven van deelnemende voertuigen en geluidsmetingen
gebeuren op diverse plaatsen.

Verantwoordelijken
Verantwoordelijke aanvragen
Parcoursverantwoordelijke
Rekenkamer
Stempel- en tijdscontroles

Stephan Sobry
Bjorn & Jens Vanoverschelde
JBREvents
sympathiserende autoclubs uit de provincie(s)

C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2+10 Verloop van de wedstrijd/Roadbook
De rit voor de categorie Touring (voor beginners – vroegere categorie ‘recreatie’) heeft een lengte
van +/- 150 km wedstrijd en bestaat uit 2 delen met mogelijke systemen: bol-pijl en ingetekende lijn.
De rit voor de categorie Expert (voor gevorderden – vroegere categorie ‘toerisme’ & ‘sport’) heeft
een lengte van +/- 150 km wedstrijd en bestaat uit 2 delen met mogelijke systemen: bol-pijl,
ingetekende lijn, pijlenrit, puntenrit met windroos en geschreven nota’s.
Meer informatie omtrent de gebruikte navigatiesystemen kan nagelezen worden in de bundel ‘uitleg
navigatiesystemen’ op de website www.jbrevents.be/de5uren.
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Art. 5 Toegelaten wagens
De wagens moeten in orde zijn met de Belgische wegcode en worden ingedeeld in de volgende
klassen :
Categorie Touring
Alle voertuigen worden opgenomen in dezelfde klasse.
Categorie Expert
Klasse 1: Old Timers
Voertuigen ingeschreven tot 31 december 1989
Klasse 2: Young timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1990 en 31 december 2004
Klasse 3: Toer Timers
Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 2005
Art. 7 Inschrijvingen/Inschrijvingsrecht
De aanvraag tot deelname dient te gebeuren door het online inschrijvingsformulier in te vullen via de
website www.jbrevents.be/de5uren.
Inschrijven is mogelijk tot 21 oktober om 23u59 of tot het maximaal aantal teams (65 categorie touring
(vroegere categorie ‘recreatie’) & 65 categorie Expert (vroegere categorie ‘toerisme’ & ‘sport’)) is
bereikt. Een inschrijving is pas definitief nadat de volledige betaling werd ontvangen.
Een lijst van geaccepteerde teams zal regelmatig gepubliceerd worden op de website van het
evenement. Startnummers en starttijden worden bekend gemaakt op 22 oktober.
Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt € 50,00 per team.
Betalingsgegevens:
Rekeningnummer IBAN BE61 9733 6188 5917 (BIC ARSPBE22) op naam van JBREvents met vermelding
van “de 5 uren team …/…” (piloot en co-piloot).
Een dagtoelating kan aan de inschrijvingstafel bekomen worden aan 15,00€ (cash) via de
dienstdoende sportcommissarissen
Verzekering
Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685 43/2020
Art. 9 Tijden en tussenstanden/officieel uithangbord
Het uithangbord bevindt zich in het wedstrijdcentrum (zie “A. PROGRAMMA > LOCATIE WEDSTRIJDCENTRUM”).
Art. 13 Bepaling van de strafpunten
conform VAS reglement
Meer informatie omtrent de gebruikte strafpunten kan nagelezen worden in de bundel ‘uitleg
navigatiesystemen’ op de website www.jbrevents.be/de5uren.
Art. 16 Prijzen en bekers
Prijzen en/of trofeeën (touring & expert) worden volgens de VAS-voorschriften voorzien voor
•
•

1ste algemeen
1ste, 2de en 3de van elke klasse

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens ‘De 5 uren… 2021’.
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Art. 26 Alcoholcontrole
Elke persoon (piloot, copiloot), die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijkheid
van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de wedstrijd onderworpen
worden aan alcoholcontroles. Deze worden uitgevoerd door een feitenrechter die hiervoor door de
VAS is gemandateerd. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4
algemene voorschriften art.2 punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste
test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend
is. Bij een positief resultaat (piloot en/of copiloot) volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van
het team. Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig
ijkings-certificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut
Bijkomende bepalingen/Varia
• Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS sportreglement.
• De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen
uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechterlijke vervolging tegen
de inrichters, medewerkers of officials van de wedstrijd. Indien bijzondere gevallen dit
rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college van
sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.
Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover
derden, andere deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de
wedstrijdleiding worden gemeld.
• Indien het evenement afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld
worden en is hij alleen gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25%
algemene kosten
• Indien het evenement afgelast zou worden omwille van COVID-19 maatregelen, dan kunnen
de deelnemers aansprak maken op volledige terugbetaling van hun inschrijvingsrecht.
• Een ‘last minute info’ zal aan elke deelnemer per mail toegestuurd worden op 22 oktober.
Dit bijzonder wedstrijdreglement is gebaseerd op het standaardreglement VAS classics. Voor het
volledige sport-, technisch en standaardreglement, zie VAS sportreglementen, de Vlaamse
Rittensportgids en de officiële mededelingen 2020.
Goedkeuring
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 29.06.2020 onder het nummer B.W.2020.026.2906
door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 5.
Goedkeuring versie 2 bijzonder wedstrijdreglement : B.W.2020.026.2409/2 dd. 24.09.2020.
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