Bocholt, februari 2022
Aan alle omloopbewoners van KP Steenberg
Beste omloopbewoner
Met deze brief wil Racing Team Moustache u informeren dat de Sezoensrally zal plaatsvinden op
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022.
Wanneer precies ?
-

De verkenningen vinden plaats op vrijdag 13 mei van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot
19u00. Dan zijn de wegen gewoon open voor alle verkeer.

-

De rallywedstrijd vindt plaats op zaterdag 14 mei en klassementsproef (KP)
Steenberg zal drie maal verreden worden. Gedurende de rallywedstrijd is het parcours
volledig afgesloten voor het gewone verkeer vanaf 1 uur voor de start van KP Steenberg tot
de sluitingswagen na de derde ronde voorbij is. Op de achterzijde van deze brief vindt u een
plannetje van de KP die omgekeerd verreden wordt ten opzichte van 2021 en dus hetzelfde
als de jaren voordien.

Wat houdt dit in voor u als omloopbewoner?
-

U ontvangt de week voor de wedstrijd een doorlaatbewijs om voor en tussen
de klassementsproeven het parcours te mogen betreden.

-

U ontvangt dan tevens de definitieve timing van alle klassementsproeven.
Dit tijdschema staat altijd op de achterkant van het doorlaatbewijs.

-

Landbouwers worden gevraagd om leveranciers te verwittigen dat er op de wedstrijddag
géén leveringen uitgevoerd kunnen worden.

-

Als u eigendom in een verboden zone valt, mag u daar niet gaan staan. Standaard geldt er
ook een regel dat men minstens 10 meter vanaf de kant van de weg moet staan. Hou voor
uw eigen veiligheid rekening met beide zaken.

Als u toch om dringende redenen het parcours wil betreden tijdens de rallywedstrijd, kan u dat even
melden aan de dichtsbijzijnde baanpost. Die zal dan contact nemen met de KP-verantwoordelijke om
de wedstrijd veilig stil te leggen en u hierover verder informeren.
Ter info geven we nog even mee dat u op www.sezoensrally.be een speciale rubriek
Omloopbewoners vindt met nog meer nuttige info. Heeft u bijkomend nog vragen? Dan kan u het
contactformulier op de website invullen of mailen naar info@sezoensrally.be.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking en wensen u veel kijkgenot met de 45ste editie van de
Sezoensrally.

Met vriendelijke groeten namens Racing Team Moustache

