
  

  
  
  

REGLEMENT RONDRIT  
__________________________________________________________________________  

  

De 14de Antwerp Classic Rondrit wordt ingericht door PAK Antwerpen vzw met start te 2310 Rijkevorsel 

  

  

PROGRAMMA  
  

TIMING  

  

01.02.2023  Verschijnen reglement en aanvang inschrijvingen  

11.04.2023 24u00  Afsluiten van de voorinschrijvingen  

 

15.04.2023   09u00  Opening secretariaat en aanvang documentencontrole  

   10u15    Sluiting van de administratieve controle  

     10u30  Vertrek eerste wagen Antwerp Classic Rondrit  

     16u30  Voorziene aankomst eerste deelnemer  

   

      

       

Start en finishplaats:  

 

De Kuiperij 
G.C.Sint Jozef 
Kerkdreef 61 Sint-Jozef 
2310 Rijkevorsel 
 

Tussenstop:  

 

Glosso-Circuit 

Schotelven 143 / Steert 

2370 Arendonk 

   

ORGANISATIE  
  
Inrichtende organisatie  

  
Pak Antwerpen vzw  

Voorzitter:      Fleurackers Patrick  

Secretaris:      Wellens Peter  

Penningmeester:   Verhoeven Kristof  

  

Permanentie voor de wedstrijd 

  

Holemans Patrick  

 

+32 498 52 48 91  

  

Permanentie tijdens en na de wedstrijd  

 

Meeus Patrick 

 

+32 486 72 13 62 
 

Verantwoordelijke alcoholcontrole  

 

               Meeus Ari  



  
  
  
    

BIJZONDERE BEPALINGEN  
  
Navigatiesysteem:  

 

• Bolleke-pijl met afstanden en vele herkenningspunten  

  

Lengte van het parcours 

 

• Het parcours zal ongeveer een lengte hebben van 120 km.  

  
  

INSCHRIJVINGEN  
  
De inschrijving kan enkel online gebeuren via het inschrijvingsformulier gepubliceerd op de website  

 

         www.antwerpclassic.be.  
 

Ook dit jaar bieden wij een unieke tussen locatie aan, met gelegenheid  te rijden op het Glosso Circuit. 
 

Inschrijven kan ten laatste op 11 april 2023 om 24u00.      

 

Voor meer info:             www.antwerpclassic.be.    
    

 

Kostprijs 
 

 Deelname inclusief rallyplaat,stikker en routeboek in kleur 25,00 € per auto 

 

 Optie 1: Uitgebreid ontbijt + smos en 1 consumptie 15,00 € per persoon 

 

 Optie 2: Avondmaal + 1 consumptie 20,00 € per persoon 

 

 

Het avondmaal zal vanaf 16u30 ter beschikking zijn, direct na de aankomst.  
  

De deelname en de eventuele extra opties dienen betaald te worden voor 11 april 2023 

Op naam van PAK Antwerpen met vermelding van: 

 

Rondrit AC23 – TEAM – Opties (indien van toepassing) 
 

IBAN: BE44 4368 0602 0145  
   

Toegelaten wagens  
 

Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van: 

een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig verzekeringsattest en een geldige keuringskaart. Tevens moeten ze 

zich aanmelden bij de technische commissie voor de keuring van hun wagen.  

Bij het ontbreken van één van de hierboven vermeldde documenten of bij fraude zal de betrokken wagen de start 

geweigerd worden.  

  

Toegelaten teams  
 

Alle bestuurders moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs, mogen niet voorkomen op de lijst van geschorste 

sporters en dienen een alcoholcontrole te ondergaan voor het vertrek.  

Bij een positieve alcoholtest ( meer dan 0.0 % ) of bij fraude zal het betrokken team de start geweigerd worden. 

Ook tijdens de rit kan er een alcoholcontrole uitgevoerd worden.  

  

http://www.antwerpclassic.be/
http://www.antwerpclassic.be/

