6° Sinterklaas Nocturne
Bijzonder wedstrijdreglement
De 6de Sinterklaas Nocturne op 4 december 2021 is een inrichting van de Nationale Autorenstal MAK
vzw met start en aankomst in Putte.

A. PROGRAMMA
Timing
01-10-2021
30-11-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021
20-02-2021
20-02-2022
20-02-2021
20-022-021

Verschijning van het particulier reglement en aanvang inschrijvingen
24u00 Sluiting van de voorinschrijvingen
17u00 Opening van het secretariaat
Aanvang administratieve controle met schriftelijke briefing
Sporthal Klein Boom, Mechelbaan 604 te 2580 Putte
18u45 Sluiting administratieve controle eventueel gevolgd door de mondelinge briefing
18u50 Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”
19u01 Start van de eerste wagen voor het eerste deel.
Sporthal Klein Boom – Mechelbaan 604 te 2580 Putte.
23u40 Voorziene aankomst eerste deelnemer eindplaats.
Sporthal Klein Boom – Mechelbaan 604 te 2580 Putte.

Uitslagen
Officiele uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer.
Definitieve officiele uitslag 30 minuten na officiele uitslag.
Prijsuitreiking 15 minuten na de definitieve officiele uitslag.

Permanentie
Voor de wedstrijd : Wuyts Roger – Mechelbaan 326 – 2580 Putte, gsm 0495/520 429. E-mail : roger
@makhcc.be. Tijdens de wedstrijd : Sporthal Klein Boom- Mechelbaan 604 te 2580 Putte, telefoon
0492/459 638.

B. ORGANISATIE
De Sinterklaas Nocturne rit wordt verreden in de klassen Recrea, Touring, Expert en komt in
aanmerking voor het regionaal VAS-kampioenschap, het prvinciaal kampioenschap van de provincie
Antwerpen en diverse andere provincies en het MAK-clubkampioenschap.

Art. 1.2 inrichtende club
MAK vzw
Voorzitter
Secretaris

Mechelbaan 326,2580 Putte. Email : info@makhcc.be
Roger Wuyts
Sonja Van der Stappen

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd
Wedstrijdleider
Roger Wuyts
Adjunct wedstrijdleider
Fons Van den Wyngaert
Secretaris van de wedstrijd Sonja Van der Stappen
Relatie deelnemers
Tony Smets
Verantwoordelijken parcour Roger Wuyts &
Verantwoordelijek parcour Werner Pessendorffer
Feitenrechter
Tony Smets

licentie 2021/422
licentie 2021/486
licentie 2021/305
licentie 2021/487
licentie 2021/
licentie 2021/
licentie 2021/487

College van sportcommissarissen VAS
Voorzitter van het college
Yvo Annemans
Lid
Peter Rambour

Vergunning 101
Vergunning 138

Technische commissie VAS
Verantwoordelijke
Lid

Vergunning 217
Vergunning 261

Herman Oliviers
Sanne Vande Casteele

BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2 Verloop van de wedstrijd
De rit voor de klasse Recrea heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen. De
rit voor de klasse Touring heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen. De rit
voor de klasse Expert heeft een lengte van ongeveer 100 kilomeer en bestaat uit 2 delen.

Art. 7 Inschrijvingen
De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgend adres :
Sonja Van der Stappen – Zenitlaan 17 te 2340 Beerse of via de website www.makhcc.be of
sonja@makhcc.be en dit voor 30/11/2021 om 24 uur. Maximaal 100 teams worden toegelaten tot de
start. Prioriteit wordt verleend aan de vooraf ingeschreven teams.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 euro. De betaling gebeurt bij voorkeur door storting op rekening
BE47 2300 2784 5080 van MAK met vermelding NOCTURNE 2021 Team …./….
Een persoonlijke dagtoelating kan aan de inschrijvingstafel bekomen worden en kost 15 euro per
persoon. Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES NV, polisnummer 700.558.685.
Art. 9 Tijden en tussenstanden/officieel uithangbord
Het uithangbord bevindt zich aan de inschrijftafel Sporthal Klein Boom.
Art. 10 Roadbook
Volgende navigatiesystemen kunnen worden gebruikt :
Recrea : eenvoudig bolleke/pijl en ingetekende lijn op kaart 1/25.000.
Touring : gewone en gestileerde bol/pijl, visgraat, blinde lijn, ingetekende lijn met blokkades,
eenvoudige pijlenrit en eenvoudige puntenrit op kaart 1/25.000.
Expert : gewone en gestileerde bol/pijl, visgraat, pijlenbenadering, ingetekende lijn met
blokkades, pijlenrit, puntenrit, blinde lijn en ingetekende lijn met pijlopdrachten op kaart
1/25.000.
Art. 16 Prijzen en bekers
De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing Sporthal Klein Boom.

Art. 26 Alcoholcontrole
De aangestelde feitenechter kan voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitvoeren. De
Belgische wegcode laat max 0.22 mg/l of 0,5 promille toe. 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 volgt
een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling, de copiloot kan/mag het stuur niet overnemen. Gebruikt
ademtesttoestel ALO-Sensor-FST serienummer 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat,
afgeleverd door het Belgische meetinstituut.

Varia :
Er kan na de rit een maaltijd genuttigd worden aan 15 euro per persoon, keuze uit stoofvlees of
videe met frietjes.
Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rittensport. Voor het volledige
reglement rittensport zie VAS-reglementen 2021, de Vlaamse Rittensportgids en de Federale
voorschriften en mededelingen.
De juiste omschrijvingen van de trajecten per klasse worden meegedeeld in de schriftelijke briefing
en/of het roadbook.
Last minute info zal meegedeeld worden bij de start op het uithangbord aan de inschrijftafel.
Deze rit kwam tot stand dankzij de medewerking van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen,
het provinciebestuur, de federale eenheidspolitiediensten en het gemeentebestuur van Putte.
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 30.09.2021 onder het nummer B.W. 2021.028.3009
door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal bladzijden 3
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