


Bijzondere regeling sport VHC 

De Franse Bond van Autosport (F.F.S.A.) heeft een standaardregeling van toepassing in alle Franse 
rally’s opgesteld. De 3e “Rallye Charlemagne VHC Golden Palace” wordt volgend deze 
beschikkingen georganiseerd. Deze regeling vult de standaardregeling van de Franse rally’s aan, de 
specifieke regels voor de VHC-rally’s en de regeling van het snijden van Frankrijk van de rally’s VHC 

2019. 

 
Aanbevelingen 

Aan Dames en Heren de Concurrenten 
 

Het is dank zij het inzicht in Dames en Heren de Burgemeesters van de gemeenten die door de 
Charlemagne-Rally worden overgestoken, en de stad Hautmont, dat we deze 29e editie hebben 
kunnen bouwen. 
 
Het is echter dank zij uw sportiviteit en door de verantwoordelijke houding dat u zult weten 
tijdens de erkenningen goedkeuren en het weekend van wedloop, dat de duurzaamheid van dit de 
proef zal gewaarborgd kunnen worden. Wij vragen u dus om zeer te eerbiedigen scrupuleus de 
regels voor het verkeer en het Verkeersreglement, en om over te steken sectoren die aan een 
aangepaste snelheid worden gewoond. 
 
Wij herinneren u eraan dat de erkenningen in aantal dagen van worden beperkt erkenningen en in 
aantal overgang; zij worden slechts vanaf week - end getolereerd precedent de rally en bepaalde 

ure stranden. Buiten deze, alle de erkenning is verboden. 

 
Controles zullen samen door de Rijkspolitie, door de Politie en door ons verricht worden zorgen. 
Geen enkele verdraagzaamheid, geen enkele toegeeflijkheid zullen aan de overtreders 
toegekend worden. 
 
Wij rekenen op uw begrip, van de sierlijkheid van uw houding en van uwhet gedrag hangt de 
toekomst af van onze proef en rally’s in het algemeen. 
 
 

Yoann DESCAMPS 
Voorzitter van Genesis Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA – UREN 
V.H.C. Nationale Rally is georganiseerd in de voering van de 29eRally Charlemagne Golden Palace, het staat open voor 
alle VHC-auto's. De artikelen en delen van artikelen die niet in deze verordening zijn opgenomen, zijn identiek aan de 
nationale rally, die bij geschillen prevaleert. 
De deelnemers aan de V.H.C-rally starten voor het 29th Rally Charlemagne Golden Palace modern en dit voor de hele 
rally. 

Het uitkomen van de regeling:     29 juli 2019 
 

De opening van de verplichtingen:    Vanaf het uitkomen van de regeling 
 

De sluiting van de verplichtingen:    16 september 2019 aan middernacht. 
 

De verdeling van road-book: 
Data en uren       21 & 22 september 2019 van 9 h 00 aan 17 h 00 

27 september 2018 van 9:00 aan 12:00 
Plaats:        ASA 59 Hautmont  

23 Rue de Cligneux 59330 Hautmont 
Gecoördineerd GPS     Lat: 50° 14 ' 30“ N - Lang: 3° 53 ' 40“ E 

 

De erkenningen:      21,22 & 27 september 2019 van 9h00 aan 19h00 
 

Vrijdag 27 september 2019         
 

De administratieve verificaties:  van 18h00 aan 22h30: Citroën Maubeuge 
 

De technische controles:  van 18:15 aan 22:45 Citroën Maubeuge 
 Route de Valenciennes D649 - Feignies. 
Gecoördineerd GPS      Lat: 50°16' 52.0 " N - Lange 3°54' 05.2 " E 
 

De inzet in gesloten park van vertrek: verplicht na afloop van de technische controles. 
 

de 1ste vergadering van de Sportcommissarissen:  aan 20h00 PC Wedloop 
Square du 8 Mai aan Hautmont 

Gecoördineerd GPS: Lat: 50°15' 07.2 " N - Lange 3°55' 13.3 " E 
 

De publicatie van de bemanningen die in het  
begin worden toegelaten:  aan 24h00 officieel Scorebord 

Rez een rijweg Centre Culturel Hautmont 
Zaterdag 28 september 2019 
 

Het vertrek van de eerste rally VHC: aan 9h00 voor de eerste concurrent VHC 
 

Aangekomen Etappe 1 eerste VHC : aan 20h48 voor de eerste concurrent VHC 
 

Publicatie van de gedeeltelijke resultaten  
Van de 1ste Etappe en uren en orde   
van het vertrek van tweede Etappe 
 
 

Zondag 29 september 2019 
 

Eerste vertrek Etappe 2 VHC:                          aan 9h00 voor de eerste concurrent VHC Jachthaven -Hautmont 
 

De komst van de rally:                                   aan 16h25 voor de eerste concurrent VHC Jachthaven - Hautmont 
 

De publicatie van de eindresultaten: Uiterlijk 30 min na het richten van de laatste 
concurrent aan CH, officieel Scorebord. 

 

Definitieve verificatie:  DEKRA straat van Dispatching aan Louvroil 
 

De overhandiging van de prijzen: 30 min na de komst van de laatste concurrent 
Podium - Jachthaven – Hautmont 

 

Om 23h00 aan de officieel Scorebord Rez een eijweg 

Centre Culturel 59330 Hautmont. 



ARTIKEL 1P. ORGANISATIE 
 

Genesis Sport en de ASA 59 organiseren op 27, 28 &29 september 2019, een vermelde Nationale Autorally 
met geautoriseerde buitenlandse participatie (PEA) genoemd: 

3e Rally Charlemagne VHC Golden Palace ® 
 

Deze regeling werd de Bond van de Autosport van de Toppen van Frankrijk onder n°  2419 van 01/07/2019 
en aan de Franse Bond van Autosport onder de vergunning van organisatie n° 537 van 16 juli 2019 
geregistreerd. 
De technische organisator van de rally is Genesis Sport, de administratieve organisator is de l’ASA 59 - 
Hautmont. 
 
Secretariaat & de Permanentie van de Rally: 
 

Tot op donderdag 26 september 2019: 
 

Adres:  Genesis Sport Rallye Charlemagne 
14, route d’Ecuelin 
59620 Saint Rémy Chaussée 

 

Telefoon:  +33 (0)6 13 84 05 55 
 

Email:  Descamps.yoann@gmail.com 
 

Vanaf vrijdag 27 september 2019: 

    Adres :    Centre Culturel  
rue de la mairie à Hautmont 

 

    Telefoon:   +33 (0) 6 13 84 05 55 
 

De websites:   Genesis Sport 
   http://www.asa59-hautmont.com/rallye-charlemagne 
   http://www.facebook.com/groups/fandurallyecharlemagne/?ref=bookmarks 
 

   Bond “Hauts de France” 
http://www.sportautonord.com 
 

FFSA 
http://www.ffsa.org 
 

De organisatoren verbinden zich ertoe om te voldoen aan alle voorschriften die van toepassing zijn op de 
voorziene gebeurtenis en in het bijzonder titel I van de algemene voorschriften die zijn vastgesteld door de 
FFSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Descamps.yoann@gmail.com
http://www.sportautonord.com/
http://www.ffsa.org/


1.1P. “OFFICIELS” 
 

Identiek aan de moderne rally behalve 
De Directeur van Wedloop:     Mickael LACHERE – 58237 
De Technische commissarissen:  Francis BALLENGHIEN – 5641 (Verantwoordelijke 

VHC-VHRS) 
 Laurent BRAURE – 196163 (VHC & VHRS) 
 
Sportcommissarissen:  Guy LERBUT - 179771 (Voorzitter)  

Clément MASCLEF - 9632  
Colette LEOBET – 7042 

 
 

1.2P. ONTVANKELIJKHEID 

De 3e Rally van Charlemagne VHC Golden Palace wordt aan het nationale tijdschema ingeschreven. Hij telt 
voor: 
● Het Coupe de France van de Rally’s 2020 (coef2). 
● De Kampioenschappen van de Bond van de Toppen van Frankrijk. 
● De Challenges van de ASA 59. 
 

1.3P. VERIFICATIES 
Iedere regelmatig verplichte bemanning, zal een persoonlijke bijeenroeping, door deze, zal de bemanning 
verzocht worden om zich aan de verificaties op vrijdag 27 september 2019 aan de dienstregeling te 
presenteren die hem zal gewezen worden. 
•  Alleen racewagens mogen de behuizing betreden 
• De lijst van de uren van bijeenroeping op de plaats van de ASA zal gepubliceerd worden, 
• De administratieve verificaties: van 18:00 tot 22:30: Citroën Maubeuge 
De technische controles: van 18:15 aan 22:45 Citroën Maubeuge Route de  Valenciennes D649 – Feignies 
De eventuele definitieve verificaties zullen bij technisch Controlecentrum DEKRA aan Louvroil plaatsvinden. 
De Uurkoers van de arbeidskrachten wordt op 60 € TTC bepaald. 
 

ARTIKEL 2P. VERZEKERINGEN. 

In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 
 

ARTIKEL 3P. CONCURRENTEN EN PILOTEN 

3.1P. VRAAG VAN VERPLICHTING – INSCHRIJVINGEN 
3.1.5P. Iedere persoon die aan de eerste Rally Charlemagne VHC Golden Palace wil deelnemen, moet aan 
het secretariaat van de rally (poststempel doend vertrouwen) het bijgevoegde verzoek van verplichting, 
naar behoren aangevuld, voor 16 september 2019 aan middernacht richten. 
 

3.1.10P. Het aantal vrijwilligers aan de 3e Rally Charlemagne VHC Golden Palace is op 20 
maximumvoertuigen vastgesteld. 
 

3.1.11.1P. De rechten van verplichting worden bepaald: 
 Met de facultatieve reclame van de organisatoren:  326 €  
Zonder de facultatieve publiciteit van de organisatoren:646 € 
Heffing van € 6 op elke verbintenis voor de commissarissen van de Liga van de Hauts de France. 
10% korting op de verbintenis als een licentiehouder ASA-59 aan boord, en 15% als hele crew ASA-59. 
- Maaltijd inbegrepen voor elke VH-ploeg op zaterdagavond. 

 

ARTIKEL 4P. AUTO'S EN INSTALLATIES 

4.1 P. VOERTUIGEN TOEGELATEN 
In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 

4.3P. BIJSTAND 
In overeenstemming met de standaardregels van de FFSA 2019-rally’s 
 

De toegangen van de voertuigen van bijstand zullen in de volgende ure stranden tot stand komen: 
 - vrijdag 27 september: vanaf 9:00 (belegging door de organisatie) 



 

Slechts één voertuig per bemanning zal toegestaan worden om het park van bijstand in te gaan, stickers 
zullen specifiek verplicht gezet moeten worden op het voorzien briesje (veiligheidsmaatregelen die “vigi-
pirate” door de prefectuur du Nord worden opgelegd). 
Enkel de output van voertuigen aan het eind van de etappe wordt toegestaan, elke output tijdens etappe is 
definitief. 
 

NOTA BENE: Een parkplateau wordt georganiseerd in de 23 rue des Cligneux in Hautmont. Elke 
verwijdering van het plateau elders is verboden. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden in geval van diefstal of degradatie. 
 
 

ARTIKEL 5P. RECLAME 
In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 
De facultatieve collectieve reclame zal per toevoeging bij het nemen van” road book” aangegeven worden. 
 

ARTIKEL 6P. PLAATSEN EN INFRASTRUCTUREN 
 

6.1P. BESCHRIJVING 
De 2e Rally Charlemagne VHC Golden Palace vertegenwoordigt een traject van 377,620 km. 
Hij wordt in 2 etappe en 6 afdelingen verdeeld. 
Hij telt 4 verschillende speciale proeven en 12 in totaal, van een lengte van 132,600 km. 
De speciale proeven zijn:  
 Eerste stap, Zaterdag 28 september 2019 

ES 1 – 3 – 5  Le cheval blanc – Golden Palace 14 km 900 X3 

ES 2 – 4 – 6  Le Campiau – Tromont  14 km 400 X3 
  

 Stap 2, Zondag 29 september 2019 

ES 7 – 9 Le Fief – Lhantier TP 7 km 750 X2 

ES 8 – 10 Le Mesnil – Bruyère Immobilier 14 km 600 X2 
 

De uur route komt in de bijlage „route“ voor. 
 

6.2P. ERKENNINGEN 
In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 
 

6.2.2P. Autohuur 
De herkenning kan alleen worden gedaan met het voertuig dat wordt aangegeven op het invoerformulier. 
Dit voertuig zal standaard zijn, zonder hoepel, zonder banden anders dan die gehomologeerde weg en 
zonder middel van onderlinge communicatie. 
Door de organisatie aangeleverde stickers, aangeduid met 'RALLYE CHARLEMAGNE RECONNAISSANCE + 
serienummer', moeten worden aangebracht op de plaatsen die zijn gedefinieerd tijdens de aflevering van 
het reisplanboek, en dit gedurende de gehele herkenningsperiode. 
 

6.2.4P. Controles van de erkenningen 
In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 
 

6.2.5P Duur 
De erkenningen zullen op 21, 22, en 27 september 2019 van 9:00 aan 19:00 plaatsvinden. 
Buiten deze dagen en ure stranden hierboven, is elke erkenning verboden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 7 VERLOOP VAN DE RALLY 

7.3.17. Nieuwe start na pensionering / Rally 2 
In overeenstemming met de standaardregels van de FFSA 2019-rally’s 
 
7.5.13P. SPECIALE TEST "IN LOOP" 
Tijdens een speciale gebeurtenis (E.S. 7-9 Le Fief), en in geval van niet-naleving van de cursus, zullen de 
concurrenten worden bestraft als volgt:  
• Extra ronde (of een deel van de beurt): de tijd daadwerkelijk bereikt.  
• Ronde (of een deel van de Tour) niet volledig gereisd: tijd van de laatste concurrent normaal 
geclassificeerd in de es, verhoogd met 1 minuut.  
Voor deze E.S., worden de vertrekpunten gegeven door de race directeur van het evenement in de minuut 
gepland voor de start.  
De tijd die in het logboek is opgenomen is de referentie voor de berekening van de tijd van de klok naar de 
volgende l. 
 
7.5.18.4P 

HET IS VERPLICHT voor een concurrent die, in ES of op de verbindingssectoren, +33 (0)3.21.81.47.19 zo 
snel mogelijk te voorkomen opgeeft 
 

7.5.20 P spitsvondigheid  
Elke deelnemer die om welke reden dan ook een chicane zal omzeilen, wordt 10 seconden gestraft voor 
elke overtreding 
 

ARTIKEL 8P. Klacht – Beroep 
In overeenstemming met de standaardregels van de FFSA 2019-rally’s 
 

ARTIKEL 9.P. RANGLIJST 
In overeenstemming met de specifieke regels voor VHC-rally's en de Coupe de France VHC 2019. 

• Een algemeen klassement wordt gepubliceerd voor de groepen 1, 2, 3 en 4/5. 

• Een algemeen klassement wordt gepubliceerd voor Groepen N HCV J, A VHCJ, B HCV J (1982-1990). 

• Een algemeen klassement wordt gepubliceerd voor de Rally Classic Competition Group (1977-
1981). 

De winnaar van een VHC-rally, kan alleen een deelnemer aan de concurrent zijn van een Historical 
Technical Pass of een PTH / N (behalve Classic). 

ARTIKEL 10P. PRIJS 
Er zal een trofee of beker aan elke ingedeelde concurrent overhandigd worden. 
Er zal geen geldprijs zijn. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


