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1° GREEN TOUR 

10 - 10 - 20 

Reglement 

 

 

 

A. INRICHTER 

VZW Kiwanis Adrian Brouwer Oudenaarde 

Groenstraat 59 

9790 Wortegem 

BE0430424533 

 

B. PROGRAMMA 

TIMING: 

04.09.20    Verschijning reglement 

04.09.20 08u00  Aanvang inschrijvingen 

04.10.20 00u00  Afsluiting van de inschrijvingen 

10.10.20 09u00  Aanvang administratieve controle  

“Zaal MARCA: Maarkeweg 65” 

(Omwille van Covid-19 maatregelen zal iedere deelnemer een persoonlijke mail ontvangen wanneer hij 
zich moet aanmelden voor: afhalen wedstrijddocumenten, administratieve controle en ontbijt) 

  Mondelinge briefing (indien nodig) 

 

11u00  Start eerste wagen, deel 1 
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13u00 Aankomst eerste wagen SONS – Shoes or No Shoes Vandevoordeweg 
2, Kruisem “lunch” (incl. museumbezoek) 

15u00  Start eerste wagen, deel 2 

17u00  Aankomst eerste deelnemer, podium markt Oudenaarde 

 afhankelijk van de Corona maatregelen 

 “aansluitend VIP diner en prijsuitreiking” 

 

C. CONTACT 

De GREEN TOUR wordt ingericht door “Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde” 

Voor meer info kunt u contact opnemen met:  

Frank Deconinck op +32 475 46 58 16 of frank@deconinck-oudenaarde.be 

Evelien Deschuytter op +32 473 99 03 42 of evelien.deschuytter@ypresrally.com 

 
D. BIJZONDERE BEPALINGEN 

 
1. Het traject bestaat uit +/- 120km goed berijdbare verharde wegen. 
2. De Belgische wegcode dient steeds strikt gevolgd te worden. 
3. Enkel wagens die volledig elektrisch zijn of op basis van waterstof worden toegelaten tot 

het evenement. 
4. Er is geen specifieke ervaring vereist. 
5. Elk team bestaat uit een bestuurder en navigator. 
6. Alle bestuurders moeten beschikken over een geldig rijbewijs. 
7. Alle deelnemende wagens moeten conform zijn met de voorschriften van de wegcode. 
8. Iedere wagen moet in het bezit zijn van een geldig inschrijvingsbewijs, geldig 

verzekeringsattest en geldige keuringskaart. Bij het ontbreken van één van deze 
documenten zal de start van dit team geweigerd worden. 

9. De organisatie voorziet geen oplaadpunten. 
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E. INSCHRIJVINGEN 

 
- De aanvraag tot deelname dient volledig ingevuld en ontvangen te worden door de 

organisatie. 
- Er zal voorrang verleend worden aan de teams die eerst inschrijven en betaald hebben. 
- Maximum 50 wagens worden tot de start toegelaten. 
- Inschrijven kan via website: https://www.aarovarally.com – doorklikken op het logo 

van Green Tour 
- De deelnameprijs is 450 euro, dit omvat inschrijvingsrecht: verzekering, roadbook, 

deurnummers, ontbijt, lunch, diner en troffeeën. 
- Het inschrijvingsrecht dient betaald te worden op rek. nr: BE 72001367915016 op 

naam van Kiwanis Adrian Brouwer met vermelding “Green Tour  + naam bestuurder + 
naam navigator” Geef op het inschrijvingsformulier aan indien u een factuur wenst 

- Annulatierichtlijnen 
o Bij annulatie door organisatie: volledige terugbetaling 
o Bij annulatie door deelnemer vóór 27.09.20: volledige terugbetaling 
o Bij annulatie door deelnemer ná 27.09.20: geen terugbetaling 

 

F. ROADBOOK 
 
- Het roadbook bestaat volledig uit “BOL – PIJL” situaties, deze zijn telkens weergegeven 

met tussen- en totaal afstanden. 
- Iedere situatie moet steeds in numerieke volgorde bereden worden. 

 
G. CONTROLEKAART 

 
- Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen, deze is voorzien van 

startnummer en starttijd. 
- Deze kaart wordt steeds ingevuld van links naar rechts en van boven naar onder. 
- De controleletters/cijfers moeten steeds in het eerste vrije vakje ingevuld worden. 
- Schrappingen of correcties worden steeds als foutief aangerekend. 
- Er zal ook een praktische proef georganiseerd worden. 
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H. DE 6 GOUDEN CORONA REGELS 
 

We houden het graag veilig en ons evenement wordt dan ook Coronaproof georganiseerd. Vandaar vragen 
wij u rekening te houden met volgende maatregelen: 

 

1. Hou steeds uw mondmasker aan. U krijgt een Green Tour mondmasker bij inschrijving. Zo wordt u 
onderscheiden van de niet-deelnemers 

2. Respecteer de social distance van 1,5 m 
3. Geef elkaar geen hand 
4. Ontsmet regelmatig uw handen. Dit kan bij aankomst, voor de lunch en voor het diner. Wij zorgen 

voor de nodige handgels 
5. Als u niest, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die onmiddellijk weg.  
6. Als je ziek ben… blijf thuis hoe jammer we dit ook vinden.  

 


