Bocholt, 2 mei 2022

Aan de omloopbewoners van KP Gerdingen

Beste omloopbewoner
Met deze brief wil Racing Team Moustache u informeren dat de Sezoensrally zal
plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022.
De verkenningen vinden plaats op vrijdag 13 mei van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 19u00.
De rallywedstrijd vindt plaats op zaterdag 14 mei en klassementsproef (KP) Gerdingen zal drie
maal verreden worden.
Wat houdt dit in voor u als omloopbewoner?
-

U ontvangt bij deze brief een doorlaatbewijs om voor en tussen de
klassementsproeven het parcours te mogen betreden. Op de achterkant ziet u de
timing van de verschillende rondes.

-

Eén uur voor de start van de eerste ronde tot de sluitingswagen van de laatste
ronde is het parcours afgesloten voor het normale verkeer.

-

Indien u om dringende redenen het parcours wil betreden tijdens de rallywedstrijd,
kan u dat even melden aan de dichtstbijzijnde baanpost. Die zal dan contact nemen
met de KP-verantwoordelijke om de wedstrijd veilig stil te leggen en u hierover
verder informeren.

-

Ter informatie geven we u ook de naam en een gsm nummer van de RTMproevenchef van KP Gerdingen. Jos Hendrix is bereikbaar via +32 (0)475 297 353
van 11 tot en met 14 mei. U kan voor meer info ook altijd mailen naar
info@sezoensrally.be of de rubriek omloopbewoners op www.sezoensrally.be
raadplegen.

Respecteer aub de veiligheidsvoorschriften
Indien u de rally wil bekijken, kan u dat enkel doen van op een veilige locatie. De
baancommissarissen en stewards kunnen u hierbij helpen. Indien uw eigendom in een
verboden zone valt, mag u daar niet gaan staan. Verder geldt op het volledige parcours de
tienmeterregel: men dient altijd 10 meter van de weg af te staan om te kijken.
Tot slot willen we de landbouwers er nogmaals op wijzen dat er op zaterdag 14 mei 2022
geen leveringen uitgevoerd kunnen worden. We danken iedereen voor het begrip en
wensen u veel kijkgenot toe tijdens de 45ste editie van de Sezoensrally.

Met vriendelijke groeten namens Racing Team Moustache

