Uw deelname aan 16de Short Rally // 13de Regularity van Kasterlee
Beste rallysporter of regularityrijder,
We zijn nog amper een week verwijderd van de 16de Short Rally Kasterlee en 13de
Regularity van Kasterlee. In deze mail vind je de nodige info m.b.t. uw deelname.
Officieel uithangbord
Vanaf dit jaar maken we voor het officieel uithangbord gebruik van de Sportity App die je
gratis op je smartphone/tablet kan downloaden via de Google Play Store of App Store. De
Sportity Code is: rally@kasterlee voor de deelnemers aan de Short Rally en
regularity@kasterlee voor de deelnemers aan de Regularity.
Covid19 maatregelen
Daar we nog steeds niet van de Covid pandemie verlost zijn, zijn ook wij genoodzaakt de
nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgende
maatregelen zijn van kracht gedurende het ganse weekend en dienen strikt opgevolgd te
worden. Het niet naleven van de Covid regels kan door de wedstrijdleiding bestraft worden
conform het particulier reglement.




Was en ontsmet regelmatig je handen;
Behoud een afstand van minimaal 1.5m tegenover mensen buiten je eigen bubbel;
Het dragen van een mondmasker is verplicht binnen in de tent en op die locaties
waar de social distancing niet gerespecteerd kan worden;
 Iemand die zich ziek voelt, blijft thuis;
 De start- en aankomstzones zullen niet toegankelijk zijn voor publiek en teamleden
anders dan piloot en co-piloot;
 Alle publiekzones worden voorzien van de nodige informatieborden betreffende de
basisregels en ontsmettingsmiddelen. In een publiekzone is het dragen van een
mondmasker verplicht;
 Tijdens de administratieve controles in de tent is het dragen van een mondmasker
verplicht en behoud je minimaal 1.5m afstand t.o.v. andere teams;
 Tijdens de technische controles is slechts één persoon per voertuig toegelaten en
respecteer je het opgelegde tijdstip van de controle dat je op voorhand werd
meegedeeld. Ook hier is het dragen van een mondmasker verplicht.
Inschrijvingsgeld
Zowel het inschrijvingsrecht als de starttoelating dienen voor 25 augustus via overschrijving
te worden betaald op rekening BE52 7333 2161 1109 met vermelding naam piloot en co-piloot
en “Short Rally Kasterlee” of “Regularity Kasterlee”.
Startnummers
De genummerde deelnemerslijst kan u vanaf woensdag 25 aug - 20u vinden op
www.rallykasterlee.be en het officieel uithangbord.

Timing
Zaterdag 28 augustus
13u00 - 17u00 Administratieve controles en uitreiking roadbook
(deelnemers Short Rally)
13u15 - 17u15 Technische controles (deelnemers Short Rally)
Locatie: IJsmanneke, Retiesebaan 167, 2460 Kasterlee
13u00 -17u00 Vrije controle roadbook - maximum 3 passages!
(Enkel deelnemers Short Rally!)
Zondag 29 augustus
7u00 - 7u45
Administratieve controles (deelnemers Regularity)
8u00
Publicatie Deelnemers toegelaten tot de start
8u11
Wagenpark uit - 1ste deelnemer Regularity
8u56
Wagenpark uit - 1ste deelnemer Short Rally
15u55
Wagenpark in - 1ste deelnemer Regularity
16u37
Wagenpark in - 1ste deelnemer Short Rally
+/-19u30
Prijsuitreiking
Locatie: Tent wedstrijdcentrum
Gedetailleerde timing te vinden via www.rallykasterlee.be
Locatie wedstrijdcentrum
Het wedstrijdcentrum is gelegen in de tent die geplaatst is aan te Straaleind, tegenover
huisnummer 10, 2460 Kasterlee, en is hiermee gelegen vlak tegen het parcours van KP Reties
Heike. Volg de bewegwijzering vanaf de grote weg Kasterlee - Retie (N123).
Locatie servicezone
Er zijn in totaal 2 servicezones voorzien.
Servicezone 1 is gelegen vlakbij het wedstrijdcentrum en parcours aan Straaleind op een goed
gelegen grasterrein. Bij regenweer zal de organisatie de nodige maatregelen nemen om een
vlot verloop te kunnen garanderen. Mogelijks kan u een houten plaat o.i.d. voorzien om de
autokrik te stabiliseren. Er is begeleiding voorzien om u een plaats toe te wijzen.
Servicezone 2 is gelegen op +/- 2km afstand van het wedstrijdcentrum aan Rode Akkers. Deze
serviceplaatsen zijn enkel op aanvraag beschikbaar. Helaas is door ontwikkeling van deze kmozone het aanbod zeer beperkt.
Het plaatsen van een grondzeil is verplicht. Er wordt een zone voorbehouden voor de
deelnemers aan de Regularity nabij de tent en het gesloten wagenpark, voor zover zij geen
service uitvoeren bij een bevriend rallyteam.
Trailerpark en parking publiek
Men zal u verzoeken om personenwagens en autotrailers te plaatsen op de publieksparking
waar ook een ruimte afgebakend wordt om de autotrailers te plaatsen. Dit om ruimte in de
servicezones te besparen. De parking is vlak naast Service 1 gelegen en op 100m van het
wedstrijdcentrum. Parking publiek is gratis.

Administratieve Controle
De administratieve controle vindt plaats in het wedstrijdcentrum. De volgorde is vrij. In de
tent is het dragen van een mondmasker verplicht. Wij vragen u om voldoende afstand te
houden tussen de teams.
Technische Controle
De Technische Controles gebeuren bij ‘Het Ijsmanneke’, Retiesebaan 167, 2460 Kasterlee. Er
is sinds dit jaar een vastgelegde timing voor de technische controle. Kijk op de lijst op
www.rallykasterlee.be of op het officieel uithangbord wanneer uw team aan de beurt is.
Gelieve deze timing strikt te respecteren. Slechts één persoon per team wordt toegelaten.
Track & Trace
Sinds dit jaar werkt de organisatie samen met GeoDynamics en worden alle wedstrijdwagens
uitgerust met een Track & Trace systeem. Deze zullen aangebracht worden tijdens de
Technische Controle. Het gaat om stand alone systemen die eenvoudig aan de rolkooi worden
bevestigd. Stroomvoorziening is niet nodig. Na de wedstrijd worden de toestellen bij
aanmelding in het gesloten wagenpark weer verwijderd. Indien u de wedstrijd vroegtijdig
beëindigt dient u dit toestel zelf terug te brengen naar het gesloten wagenpark. Aan het niet
inleveren is een boete gekoppeld van €500.
Voor je team en supporters bieden we je vanaf dit jaar de mogelijkheid om je eigen wagen op
de voet te kunnen volgen op smartphone, tablet of laptop via dit track&trace systeem. Dit
aanbod kost slechts €10 en kan je aanvragen via:
https://shop.geodynamics.be/product/access-toegang-shortrally-kasterlee-2021/
Zie bijgevoegde flyer voor meer info.
Verkenningen
Enkel voor de deelnemers aan 16de Short Rally Kasterlee is een verkenning voorzien! De vrije
verkenningen zijn uitsluitend toegelaten op zaterdag 28 augustus tussen 13u en 17u met
maximum drie passages en tegen een gematigde snelheid. Controles zullen worden
uitgevoerd!
Verbindingsroutes
Er wordt voldoende tijd voorzien voor de verbindingsroutes. Gelieve steeds de wegcode te
respecteren! De lokale politiediensten hebben snelheidscontroles aangekondigd.
Bevoorrading brandstof
Tanken is enkel toegelaten (zowel commerciële benzine van de pomp als eigen meegebrachte
brandstof) in de Refuelingzone bij ‘Garage Pelka’, Turnhoutsebaan 70, 2460 Kasterlee (zie
roadbook). In geen geval mag in de servicezone worden bijgetankt!
Spektakelbeker
Ook dit jaar wordt weer een prijs uitgereikt voor de spectaculairste deelnemer. Enkel
deelnemers aan de Short Rally komen hiervoor in aanmerking.
Wagenpark
Er is geen nachtpark voorzien om de wagens te plaatsen na de technische keuring. U krijgt bij
de administratieve controle een tijdenkaart met tijdstip waarop je de wagen op
zondagmorgen dient aan te bieden in het wagenpark.

Live resultaten
Beschikbaar op www.rallyuitslagen.be, www.rallykasterlee.be en via de Sportity App.

Voor meer info over onze wedstrijd, kan je steeds terecht op onze website
www.rallykasterlee.be.
Dan rest er ons enkel jullie heel veel plezier en succes te wensen met jullie deelname aan de
16de Short Rally Kasterlee of 13de Regularity van Kasterlee! Keep it safe ;-)
Tot op zaterdag of zondag!

