Programma: Zaterdag 31 Augustus 2019
08.00 uur tot 08.30 uur Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd, rallyplaten en
Roadbook
08.30 uur opening ontbijtbuffet
09.00 uur Korte briefing – zorg dat u deze zeker niet mist
09.30 uur Start Eerste Team, elke volgende minuut start 1 team.
Er zijn 2 etappes voorzien met daartussen een lunch pauze.
Nieuw: tussenstops bepaal je zelf.
17.30 uur Aankomst eerste wagens en aanvang Thanks & Congratulations drink
19.30 uur Aanvang D1OC – komen eten!
20.30 uur Officiële uitslag en prijsuitreiking

Nuttige adressen:
Ontvangst & Start : Royal Herakles Hockey Club – Hockeyweg 1 – 2500 Lier
Lunchpauze : Chateau d’Enghien – Elisabethlaan – 7850 Edingen
Aankomst

: Royal Herakles Hockey Club – Hockeyweg 1 – 2500 Lier

Heeft u vragen omtrent:
Organisatie en administratie :
Philip Timmermans - philip.timmermans@herakles.be – gsm +32 475 77 70 41
Stephane Seutin – stephane.seutin@gmail.com – gsm +32
Roadbook, spelregels, briefing
Benoit De Cleene - decleenebenoit@gmail.com - gsm +32 477 40 30 41
BReine Rally App:
Baudouin Schreinemacher - bs@breine.be - gsm +32 475 98 01 00
Nick Castermans - nick.castermans@codeperect.be - +32 471 39 20 28
Assistentie tijdens de Rally
Jan De Vos – gsm +32 475 23 74 54

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Vrijwaring
Om te mogen starten, moeten de deelnemers een vrijwaringclausule invullen en
ondertekenen. Enkel wanneer het document door alle inzittenden ondertekend is kan je
je aan de inschrijvingstafel melden. Blanco vrijwaringformulieren worden je bij aankomst
op de Parking bezorgd.
Verkeersregels
Gedurende het hele evenement dienen de deelnemers zich strikt aan de verkeersregels te
houden.
Wij vragen u uiterst behoedzaam en waardig te rijden opdat de omwonenden en andere
weggebruikers geen aanstoot nemen aan de voorbijrijdende teams.
wagen
Wagennummer
Traditiegewijs behouden deelnemers die opeenvolgende edities hebben meegereden hun
wagennummer.
Je wagennummer voor D10C 2019 kan je terugvinden in de deelnemerslijst op onze
website www.D1OC.be
Bij het oprijden van de parking zal je de stickers met wagennummer en rallyplaten
ontvangen.

Practice RT & visgraat : ( momenteel enkel voor IOS gebruikers)
Wij adviseren de deelnemers om een paar dagen voor het evenement een testparcours te
rijden zodat de functionaliteiten van de app getest kunnen worden.
Er zijn 2 testparcours uitgeschreven, één in omgeving van Boechout en één in omgeving
van Schilde.
Hiervoor moet je de BReine App installeren, je registreren, inschrijven op het evenement
Try-out D10C 2019 en wachten op goedkeuring.
Bij goedkeuring ontvang je een mail met de nodige uitleg en in bijlage PDF’s van de
Roadbooks, rt tabellen en visgraten voor beide testparcours.
Parcours (Tracks) kunnen maximum 5x getest worden.

