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REGLEMENT KAMPIOENSCHAPPEN 2019
PAK West-Vlaanderen

Onderhavig reglement, geldend voor het seizoen 2019, is gesteund op bestaande reglementeringen
en beslissingen van het PAK bestuur. Alle vergunninghouders, clubbesturen en organisatoren zijn
gehouden de voorschriften van dit reglement na te leven. Dit provinciaal reglement voor WestVlaanderen is een aanvulling op de VAS sportreglementen en de officiële mededelingen via VAS.

1. ALGEMENE BEPALINGEN (Alle disciplines).
a. Om in aanmerking te komen voor de trofeeën die verbonden zijn aan het provinciaal
kampioenschap, dient men in het bezit te zijn van een VAS-vergunning 2019 van WestVlaanderen.
b. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap gebeurt in elke discipline
overeenkomstig het VAS reglement 2019, tenzij anders vermeld bij de disciplines.
c. De prijsuitreiking van het provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen: zie artikel 12.
Piloten die een trofee moeten afhalen en niet aanwezig zijn op deze prijsuitreiking, of zich
niet op voorhand schriftelijk verontschuldigen op het PAK secretariaat, komen NIET in
aanmerking voor de trofeeën, eventuele prijzen en/of gratis deelnames. Ze worden tevens
niet opgenomen in het desbetreffend provinciaal kampioenschap van 2020.
d. Ex aequo : Wanneer het VAS reglement geen uitsluitsel geeft, dan geldt volgende regel:
Als op het einde van het seizoen meerdere teams/deelnemers een gelijk aantal punten
scoren, (zowel klassen als alg. eindrangschikking), dan krijgt de deelnemer die in de eerste
wedstrijd van het seizoen de dichtste plaats heeft in de algemene rangschikking voorrang.
Indien dit nog geen uitsluitsel geeft dan komt de tweede wedstrijd in aanmerking enz. TOT
OPHEFFING VAN DE EX AEQUO.
e. Met “deelnemen aan een wedstrijd” wordt bedoeld voorkomen op de lijst ‘Wagens
toegelaten tot de start van de wedstrijd’.

2. ORGANISATOR - DEELNEMER – BONUSPUNTEN (Alle disciplines).
Medewerkers die effectief meewerken aan de inrichting van een wedstrijd en aldus geen punten
kunnen scoren voor deze wedstrijd zullen toch punten kunnen scoren voor het desbetreffende
kampioenschap. De toegekende punten zullen het gemiddelde zijn van de punten behaald door de
medewerker in de door hem gereden wedstrijden tijdens het lopende seizoen in deze discipline. De
wedstrijdleider zal ten laatste voor de start van de wedstrijd een lijst van maximaal 10 medewerkers
overmaken aan het PAK secretariaat en de verantwoordelijke van de klassementen. Deze lijst omvat
naam en voornaam van de medewerker, VAS vergunningnummer en functie binnen de organisatie.
Deze lijst zal eveneens ter controle voorgelegd worden aan de dienstdoende sportcommissarissen. Er
kan op deze wijze slechts éénmaal per seizoen punten worden gescoord.
Een eigen wedstrijd kan wel meetellen voor het bekomen van bonuspunten indien van toepassing
voor de desbetreffende discipline.

3. VAS NEWS.
Eventuele wijzigingen/bijvoegsels aan dit provinciaal reglement worden vermeld in VAS News onder
het West-Vlaams nieuws. De wijzigingen gaan in vanaf het moment van publicatie.
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4. PIRAATWEDSTRIJDEN.
Vergunninghouders verbinden er zich toe NIET deel te nemen aan piraatwedstrijden (wedstrijden die
niet op de officiële autosportkalender voorkomen). Wij benadrukken dat deze regel zal opgevolgd
worden en dat er streng zal opgetreden worden.

5. BLUSAPPARATEN IN SERVICEPARK.
In een schrijven van de Heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 22 januari 2016, wordt melding
gemaakt van een aanpassing in de wetgeving in verband met het aspect brandveiligheid tijdens Rallyen Rallysprintwedstrijden in West-Vlaanderen.
Hieronder het bedoelde artikel:
De beschikbaarheid van blusmiddelen op het servicepark:
Gelet op de reële brandrisico’s in het servicepark moet voortaan in de
toelatingsvoorwaarden worden opgenomen dat elke individuele serviceplaats moet
voorzien zijn van een brandblustoestel van minstens 6 kilogram (het betreft minimaal
een poederblustoestel ABC van minstens 6 kilogram volgens de norm EN 3-7). Dit
betekent dat er op elke plaats waar aan een voertuig wordt gewerkt een gekeurd
brandblustoestel moet voor handen zijn.
Wanneer bij de (conformiteits)controle blijkt dat voor een serviceplaats geen
genormeerd, geldig en gekeurd brandblustoestel voor handen is dan zal de organisatie
de desbetreffende piloot uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.
Met de overname van het gepubliceerde artikel willen we jullie op voorhand verwittigen van de
gevolgen bij het niet naleven van bovenvermeld artikel.

6. KAMPIOENSCHAPPEN RALLY/SHORTRALLY/RALLYSPRINT 2019.
a. PAK West-Vlaanderen organiseert in 2019 een provinciaal kampioenschap
Rally/Shortrally/Rallysprint
en
wordt
opgesplitst
in
volgende
gezamenlijke
kampioenschappen voor piloot en copiloot:
- Kampioenschap Divisie 1-2
- Kampioenschap Divisie 3
- Kampioenschap Divisie 4
- Kampioenschap Divisie 5
b. Om gerangschikt te worden in dit kampioenschap, dient men aan minimum vier WestVlaamse rally/shortrally/rallysprintwedstrijden (waarvan minimum één West-Vlaamse
rallysprint) deel te nemen als regionale deelnemer (niet noodzakelijk in dezelfde klasse).
c. Voor het kampioenschap Rally/Shortrally/Rallysprint komen de volgende regionale
(short)rally(sprint)wedstrijden 2019 in aanmerking:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10-03
05-05
02-06
15-06
14-07
15-08
25-08
15-09
20-10

Rallysprint van Moorslede
Short Rally van de Monteberg
ORC Canal Rally
Rally Wervik
TBR Rallysprint
Rally van Staden
Short Rally Kasterlee
AAROVA Short Rally
Hemicuda Rally

AC Dadizele
Superstage
Rally Events
Scuderia Vervica
TBR
AC Staden
RT Titanic
Superstage
AC Hemicuda

PAK West-Vlaanderen – Sportreglementen 2019

W
W
W
W
W
W
A
W
W

10
11

10-11
23-24-11

Rally van Zuid-Limburg
6 uren van Kortrijk

TRCH
AC Groeninghe

VB
W

d. Aantal weerhouden proeven:
- voor maximum 6 ingerichte wedstrijden: het totaal min 1,
- voor 7 tot 9 ingerichte wedstrijden: het totaal min 2,
- voor 10 ingerichte wedstrijden: het totaal min 3,
- vanaf 11 ingerichte wedstrijden: het totaal min 4.
De weerhouden wedstrijden voor de berekening van het klassenklassement zijn niet
vanzelfsprekend dezelfde wedstrijden als deze weerhouden voor de berekening van het
algemeen klassement. Bij deelname (voorkomend op de lijst “wagens toegelaten tot de
start”) wordt automatisch één (1) punt toegekend. (Algemeen en klassen).
e. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap rally/shortrally/rallysprint gebeurt
overeenkomstig het VAS reglement 2019.
f. Einddatum van het kampioenschap:
Het provinciaal rally/shortrally/rallysprint kampioenschap van West-Vlaanderen wordt
afgesloten op maandag 16 december 2019.
g. De winnaars van de algemene rangschikkingen in divisie 1-2, divisie 3, divisie 4 en divisie 5
van het West-Vlaams rally/shortrally/rallysprint kampioenschap 2019 krijgen een gratis
inschrijving aangeboden voor respectievelijk een (short)rally(sprint) in West-Vlaanderen
tijdens het seizoen 2020. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar.
h. Er zullen trofeeën voor de eerste vijf (5) in de algemene rangschikkingen divisie 1-2, divisie 3,
divisie 4 en divisie 5 en de eerste drie (3) van iedere klasse worden voorzien voor zowel
piloot als copiloot.

7. KAMPIOENSCHAP RITTENSPORT 2019.
a. PAK West-Vlaanderen organiseert in 2019 een provinciaal kampioenschap Rittensport voor
de klassen ‘Recreatie, Toerisme en Sport afzonderlijk’. Om opgenomen te worden in het
klassement is men verplicht om deel te nemen aan het aantal West-Vlaamse wedstrijden -1.
b. Voor het kampioenschap rittensport 2019 zijn weerhouden:
1
2
3
4
5
6

04-01
30-03
26-10
02-11
16-11
07-12

Tierenteynrit
Titanic Rit - Kasterlee
Garnalenrit
Titanic Rit – Merksplas
Gapersrit
Sinterklaas nocturne

AC Hemicuda
RT Titanic
AC Noordzee
RT Titanic
Scuderia Vervica
MAK

W
A
W
A
W
A

c. Aantal weerhouden proeven:
Bij het einde van het seizoen zal het aantal West-Vlaamse organisaties worden weerhouden
met een maximum van 2 beste resultaten van buiten de provincie.
d. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap rittensport gebeurt
overeenkomstig het VAS reglement 2019 enkel rekening houdend met West-Vlaamse
deelnemers.
e. Einddatum van het kampioenschap:
Het provinciaal rittensportkampioenschap van West-Vlaanderen eindigt na definitieve uitslag
laatste wedstrijd en wordt definitief afgesloten op maandag 16 december 2019.
f. De winnaars van iedere klasse van het West-Vlaams Rittensportkampioenschap 2019 krijgt
een gratis inschrijving voor een rittensportwedstrijd in West-Vlaanderen tijdens het seizoen
2020. Deze prijs is niet overdraagbaar.
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g. Er zullen trofeeën voor de eerste drie (3) in de rangschikking per klasse worden voorzien.

8. KAMPIOENSCHAP CLASSIC 2019.
a. PAK West-Vlaanderen organiseert in 2019 een provinciaal kampioenschap Classic 'Algemeen
en voor de klassen Old-, Young- en Toer-Timers'. Om opgenomen te worden in het
klassement is men verplicht om deel te nemen aan één West-Vlaamse wedstrijd.
b. Voor het kampioenschap Classic 2019 zijn weerhouden:
1
2
3
4
4
5

02-03
23-03
01-06
07-09
19-10
23-11

Leeuwenrit
Antwerp Classic
Molen Classic
360’ van de Suikerstreek
6 U. van de Noorderkempen
Moustache Classic

TAC
PAK Antwerpen
TAC
TRT
CRRT
RT Moustache

W
A
W
VB
A
L

c. Aantal weerhouden proeven:
Bij het einde van het seizoen zullen de drie beste resultaten worden weerhouden met een
maximum van 2 beste resultaten van buiten de provincie.
d. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap Classic gebeurt overeenkomstig
het VAS reglement 2019 enkel rekening houdend met West-Vlaamse deelnemers.
e. Einddatum van het kampioenschap.
Het provinciaal Classic kampioenschap van West-Vlaanderen eindigt na definitieve uitslag
laatste wedstrijd en wordt definitief afgesloten op maandag 16 december 2019.
f. De winnaar van het algemeen klassement van het West-Vlaams Classic kampioenschap 2019
ontvangt een gratis inschrijving voor een Classic wedstrijd in West-Vlaanderen tijdens het
seizoen 2020. Deze prijs is niet overdraagbaar.
g. Er zullen bekers voor de eerste vijf (5) in de algemene rangschikking en de eerste drie (3) van
iedere klasse (Old timers, Young timers & Toer timers) worden voorzien.

9. KAMPIOENSCHAP MARATHON 2019.
a. PAK West-Vlaanderen organiseert in 2019 een provinciaal kampioenschap Marathon
'Algemeen en voor de klassen Old- en Young-Timers'. Om opgenomen te worden in het
klassement is men verplicht om deel te nemen aan één West-Vlaamse wedstrijd.
b. Voor het kampioenschap Marathon 2019 zijn weerhouden:
1
2
3

16-02
Ronde door Vlaanderen
06&07-04 Trimard Classic
20&21-09 Belgian Westhoek Classic

Hemicuda
ACP
AC Medina

W
W
O

c. Aantal weerhouden proeven:
Bij het einde van het seizoen zullen de twee beste resultaten worden weerhouden.
d. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap Marathon gebeurt
overeenkomstig het VAS reglement 2019 enkel rekening houdend met West-Vlaamse
deelnemers.
e. Einddatum van het kampioenschap:
Het provinciaal Marathon kampioenschap van West-Vlaanderen eindigt na definitieve uitslag
laatste wedstrijd en wordt definitief afgesloten op maandag 16 december 2019.
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f.

De winnaar van het algemeen klassement van het West-Vlaams Marathon kampioenschap
2019 ontvangt een gratis inschrijving voor een Marathon wedstrijd in West-Vlaanderen
tijdens het seizoen 2020. Deze prijs is niet overdraagbaar.
g. Er zullen bekers voor de eerste vijf (5) in de algemene rangschikking en de eerste drie (3) van
iedere klasse (Old timers & Young timers) worden voorzien.

10. KAMPIOENSCHAP SLALOM 2019.
a. PAK West-Vlaanderen organiseert in 2019 een provinciaal kampioenschap Slalom.
b. Om gerangschikt te worden dient men aan één West-Vlaamse slalomwedstrijd deel te
nemen.
c. Per deelname aan een West-Vlaamse Slalomwedstrijd als regionale deelnemer krijgt men op
het einde van het seizoen een bonus van 15 punten (per wedstrijd).
d. Voor het kampioenschap slalom 2019 zijn weerhouden:
1
2
3
4
5
6
7
8

14-04
21-04
22-04
05-05
19-05
23-06
01-09
13-10

Slalom Arendonk
Haspengouw Slalom
Slalom van Kuurne
Slalom van Zonhoven
Druivenslalom
Slalom van Houthalen
Houtlandslalom
Slalom van Kinrooi

TRCH
AC Hemicuda
NR Trommelke
AC Zavelenborre
NR Trommelke
AC Noordzee
NR Trommelke

A
VB
W
L
VB
L
W
L

e. Aantal weerhouden proeven:
- voor maximum 6 ingerichte wedstrijden: het totaal min 1,
- voor 7 tot 9 ingerichte wedstrijden: het totaal min 2,
- voor 10 ingerichte wedstrijden: het totaal min 3,
f. De puntentoekenning voor het provinciaal kampioenschap slalom gebeurt overeenkomstig
het VAS reglement 2019.
g. Einddatum van het kampioenschap:
Het provinciaal Slalomkampioenschap van West-Vlaanderen eindigt na definitieve uitslag
laatste wedstrijd en wordt definitief op maandag 16 december 2019.
h. De winnaar van de algemene rangschikking van het West-Vlaams Slalomkampioenschap 2019
krijgt een gratis inschrijving aangeboden voor een regionale slalomwedstrijd in WestVlaanderen tijdens het seizoen 2020. Deze prijs is niet overdraagbaar.
i. Er zullen bekers voor de eerste vijf (5) in de algemene rangschikking en de eerste drie (3) van
iedere klasse worden voorzien.

11. CONTROLE UITSLAGEN - TUSSENSTANDEN.
Tussenstanden van rally, shortrally, rallysprint zullen op regelmatige tijdstippen gepubliceerd worden
op de website van PAK West-Vlaanderen: www.pakwvl.be.
De tussenstanden van Rittensport, Classic, Marathon en Slalom zijn te vinden op
www.verenigderittensporters.net. Op die manier hebt u de mogelijkheid het klassement te
controleren.
Wie vragen heeft en/of onjuistheden vaststelt in deze uitslag kan voor informatie enkel en alleen
terecht op het PAK secretariaat. Alle andere kanalen zullen niet aanvaard worden. Vragen en/of
bemerkingen indienen vóór 17 december. Daarna is de uitslag definitief.
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12. PRIJSUITREIKING KAMPIOENSCHAP.
De prijsuitreiking van het West-Vlaams kampioenschap 2019 zal doorgaan op ZATERDAG 11 JANUARI
2020 in Salons St. Germain te Diksmuide.
AANDACHT !
Piloten die een beker moeten afhalen en niet aanwezig zijn op deze prijsuitreiking,
of zich niet op voorhand schriftelijk verontschuldigen op het PAK secretariaat,
komen NIET in aanmerking voor de trofeeën.
Ze worden tevens niet opgenomen in het desbetreffend provinciaal kampioenschap van 2020.
Voor eventuele prijzen en/of gratis deelnames moet men aanwezig zijn op de prijsuitreiking.

13. RAAD VAN BESTUUR PAK WEST-VLAANDEREN.
Pascal Vanhullebusch
Daniel Verschaeve
Freddy Hindryckx
Ignace Dumortier
Katrien Declerck
Pascal Vanhullebusch
Carine Vanhoucke

Voorzitter
Ondervoorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Verantw. vergunningen
Bestuurslid

14. AANGESLOTEN CLUBS.
All Car Promotions vzw
Autoclub Noordzee vzw
Autoclub Seagull vzw
Tieltse Automobielclub vzw
Koninklijke Automobielclub Midden
Vlaanderen vzw
Automobielclub Staden vzw
Autostal Duindistel vzw
Autostal Atlantic vzw

Autostal Hemicuda vzw
Rally Events vzw
Scuderia Vervica vzw
Superstage vzw
Rally Organisation and Service
Belgium vzw
Team Bassin Roeselare vzw
Autostal Groeninghe vzw
Autoclub Dadizele vzw

15. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE UITSLAGEN VAN HET KAMPIOENSCHAP.
Rittensport, Classic & Marathon
Vanoverschelde Nick – Guido Gezellelaan 117 – 8540 Deerlijk
info@verenigderittensporters.net
Rally – Shortrally - Rallysprint – Historic
Destorme Karel – Hospitaalstraat 9 – 8930 Lauwe
karel.destorme@telenet.be
Slalom
Rommelaere Michel – Voorhavenlaan 51 – 8400 Oostende
mrommelaere@skynet.be
Tussenstanden
www.PAKWVL.be
www.verenigderittensporters.net

PAK West-Vlaanderen – Sportreglementen 2019

16. PAK SECRETARIAAT.
Ignace Dumortier
Hof van ’t Henneken 49
8800 Roeselare
051-22.92.00
0475-596989
i.dumortier@skynet.be
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