
 



Bijzondere regeling sport VHRS 

De Franse Bond van Autosport (F.F.S.A.) heeft een standaardregeling van toepassing in alle Franse rally’s 
opgesteld. De tweede “Rallye Charlemagne VHRS 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 VHRS 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 
 

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 de 9 h 00 à 17 h 00 

27 september 2019 van 9:00 aan 12:00 
Plaats:        ASA 59 Hautmont  

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

 

De erkenningen:      21,22 & 27 september 2019 van 9:00 aan 19:00 
 

 
Vrijdag 27 september 2019         
 

De administratieve verificaties:  van 18:00 aan 22:30 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 20:00 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 24:00 officieel Scorebord 

Rez een rijweg Centre Culturel Hautmont 
 
Zaterdag 28 september 2019 
 

Het vertrek van de eerste rally VHC: aan 9:00 voor de eerste concurrent VHC 
 

Aangekomen Etappe 1 eerste VHC : aan 20:48 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 
 

 Vertrek naar fase 2 van de 1e VHC: aan 9:00 voor de eerste concurrent VHC 
 

De komst van de rally: aan 16:25 voor de eerste concurrent VHC 
 

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 

 

aan 23:00 officieel Scorebord 

Rez een rijweg Centre Culturel  59330Hautmont 



 
ARTIKEL 1P. ORGANISATIE 
 

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

2e 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. 
 
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. 
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1.1P. “OFFICIELS” 
 

Identiek aan VHC: 
 

1.2P. ONTVANKELIJKHEID 

De 2e Rally van Charlemagne VHRS Golden Palace wordt aan het nationale tijdschema ingeschreven. Hij telt voor: 
● De Challenges van de ASA 59. 
 

1.3P. VERIFICATIES 
Ledere 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, 
www.asa59-hautmont.com/rallye-charlemagne 

• 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 volgende documenten moeten bij de administratieve controles worden ingediend: 

➢ Rijbewijs - Licenties of deelnamecertificaten 
➢ Fotokopie van het kentekenbewijs (om een gelijkspel mogelijk te maken tussen mogelijke ex-aequo) 
➢ Een doktersattest van geschiktheid om de praktijk van de autosport (voor het opstellen van de titels van 

deelname) 
➢ Officiële documenten van de auto: de bemanning zal een historische "laissez-passer" moeten presenteren 

voor een FIA of PTH historische regelmaat reis afgeleverd door de FFSA. 
Aan het einde van de administratieve en technische controles worden de auto's VERPLICHT in een gesloten park 
geplaatst. 
 

ARTIKEL 3P. CONCURRENTEN EN PILOTEN 

3.1P.  VRAAG VAN VERPLICHTING – INSCHRIJVINGEN 
3.1.5P.  Ledere persoon die aan de 2e Rally Charlemagne VHRS 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 2e Rally Charlemagne VHRS Golden Palace is op 20 
maximumvoertuigen vastgesteld. 
 

3.1.11.1P. De rechten van verplichting worden bepaald: 
 Met de facultatieve reclame van de organisatoren:  256 €  
Zonder de facultatieve publiciteit van de organisatoren:506 € 
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. 

 
3.2P.  BEMANNINGEN 
3.2.1  De start mag alleen worden toegestaan aan bemanningen bestaande uit 2 personen. 

3.2.2  De 2 bemanningsleden worden aangewezen als piloot en co-piloot. 
De bestuurder moet een rijbewijs hebben. de minimum leeftijd van de bemanning is 16 jaar oud. 

3.2.3  Om tijdens de rally met de auto te mogen rijden, moet het teamlid een rijbewijs hebben. 

3.2.5  In regelmaatzones op afgesloten wegen moeten de bemanningsleden helmen krijgen die zijn aangepast aan 
de praktijk van de autosport. 
Het dragen van kleding die de armen en benen volledig bedekt. Vooral ontvlambare materialen (nylon, ...) zijn 
verboden. 
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3.3P. VOLGORDE VAN VERTREK 
De eerste wagen van de 2e Charlemagne VHRS Golden Palace-rally begint 5 minuten na de laatste auto van het 29e 
Rallye Charlemagne Golden Palace. 
 
 
 
ARTIKEL 4P. AUTO'S EN INSTALLATIES 

4.1P. TOEGELATEN AUTO’S 

Een historische sportregelmatigheidsrally staat open voor auto's uit de volgende categorieën: 
- In aanmerking komende auto's (perioden en klassen) tot 31/12/1990 zoals gedefinieerd in bijlage K van 

de FIA-sportcode, 
- Standaard toerwagen, ouder dan 25 jaar, 
- Serie Grand Touring Cars (GT) ouder dan 25 jaar. 

 
De organisator kan weigeren een auto toe te laten die niet voldoet aan de 'geest' en het aspect van de 
opgegeven periode. De organisator kan de klassen groeperen en / of onderverdelen. 
De auto's moeten voldoen aan de regels van de weg van de gekruiste landen; een geldige brandblusser met een 
minimumcapaciteit van 2 kg, een gevarendriehoek en 2 fluorescerende vesten zijn verplicht. 
 

Het maximale gemiddelde in een regelmatigheidszone is maximaal 75 km / h. 
 

4.1.2P. VOORZIENINGEN 
alle soorten elektronische of mechanische tripmaster zijn toegestaan. 
Alle meetapparatuur en berekeningen van gemiddelde en / of elektronische afstanden zijn toegestaan aan 
boord van racewagens (bijv:  Cadenseurs, ATB, Blizz, Timing, Speed, E Trip, ... niet-exhaustieve lijst). 
De aanwezigheid aan boord van het voertuig van kuipstoelen of moderne harnassen, die niet overeenkomen met 
die van de tijd, is toegestaan. 
Typen banden van het type "RACING" zijn verboden 
 

4.3P. BIJSTAND 
In overeenstemming met de standaard FFSA 2019-voorschriften. 
 

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. 
 

4.6P.  VOERTUIG IDENTFICATIE 
Tijdens de duur van de rally moet de kentekenplaat aan de voor- en achterzijde van het voertuig worden verwijderd 
of volledig worden afgedekt met een zwarte kleeflaag. 
De identificatie van de voertuigen wordt verzekerd door de organisator en wordt gerealiseerd door het aanbrengen 
van twee zelfklevende platen. De ene bevindt zich aan de voorkant van het voertuig onder de bovenhoek van de 
bijrijder aan de voorruit (zie het plan dat wordt overhandigd aan de vangst van het roadbook). De andere bevindt 
zich aan de achterkant van het voertuig op de locatie van de kentekenplaat. 
Het plaatnummer is het nummer dat door de organisator is toegewezen als het startnummer. 
De afwijking van de registratieplicht is strikt beperkt tot de datum en de route voorzien in het machtigingsdecreet.  
 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 5P. RECLAME 
In overeenstemming met de standaard FFSA 2019-voorschriften. 

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 VHRS Golden Palace vertegenwoordigt een traject van 377,620 km. 
het is verdeeld in twee stappen en 10 regelmatigheid zones (ZR) op wegen afgesloten voor verkeer, met een lengte 
van 132,600. 
 

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

6.2P CONTROLEBOEKJE 
Aan het begin van de rally ontvangt elke bemanning een controleboekje waarop de toegestane tijd verschijnt om de 
afstand tussen twee tijdbesturingen af te leggen. 
Dit boek wordt teruggestuurd naar de aankomstbesturing van het gedeelte en aan het begin van het volgende 
gedeelte vervangen door een nieuw boek. 
 
6.3.5.P De mogelijke vormen van de regelmatigheidszones vormen een integraal onderdeel van het controleboek. 
 

6.4.1P. Tijdens de rally moeten de bemanningen zich strikt houden aan de verkeersregels in Frankrijk. Elke 
bemanning die zich niet aan deze voorschriften houdt, zal de hieronder voorziene straffen opgelegd krijgen: 

• eerste overtreding: penalty in één minuut. 

• tweede overtreding: penalty in vijf minuten. 

• derde overtreding: uitsluiting van de race. 
 

 

 
ARTIKEL 7 VERLOOP VAN DE RALLY 

7.1. VERTREK 
In overeenstemming met de standaard FFSA 2019-voorschriften 
 

Gedurende de hele rally is de officiële tijd die van de sprekende klok (telefoonnummer: 36.99). Deelnemers moeten 
wijzen en vertrekken in de volgorde van de wedstrijdnummers. De start zal in stijgende volgorde van cijfers worden 
gegeven. 

Alle bemanningen ontvangen een roadbook met alle informatie die nodig is om de route correct af te ronden. Alle 
afstanden worden nauwkeurig aangegeven, afhankelijk van het bestreken gebied. 
 

In elk geval kan het College van Sporting Stewards te allen tijde het voordeel van deze herstelling in de Rally zonder 
voordeel inroepen, aangezien deze beslissing niet onderworpen is aan een sportbezoek. 
 
7.2. ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT CONTROLES 
Alle tijd controles, passages, vertrek en regelmatigheid test aankomsten worden aangegeven door 
gestandaardiseerde panelen. 
De start zal worden "staande start" om de volle minuut, echter, om de vloeibaarheid van de rally te bevorderen, kan 
de race director dit interval te verlagen tot dertig seconden. 
Tussenliggende timinglijnen worden niet aangegeven. 
De tijdlijn "aankomst" is mogelijk niet de routeplanner. 
De stoppunten voor het einde van een regelmatigheidszone voor gesloten wegen zijn hetzelfde als voor de VHC en 
moderne rally's. 

Zonder een tijdcontrole visum of aankomst bij de controle na de maximaal toegestane tijd: tien minuten straf. 
 
7.3  CONTROLE VAN OVERGANG (CP) – URE CONTROLE (CH) INZET BUITEN WELLOOP. 
De Pass controles zijn controles die gericht zijn op de feitelijke passage van de bemanningen op de cursus te 
controleren. Bij deze controles moet de fungerende voorzitter van de Raad het logboek gewoon invullen zodra het 
aan hem wordt voorgelegd, zonder de tijd te bepalen. Er kan geheime passage controles. 
 



7.5. GEBIEDEN VAN REGELMATIGHIED ZONES (ZR) OP DE WEG GESLOTEN VOOR VERKEER. 
Drie opties van gemiddelde snelheid worden voorgesteld om de regelmatigheidszones te verwezenlijken. 
Vanaf de verplichting, moeten de concurrenten VERPLICHT voor één van de 3 categorieën van gemiddelde en het 
GEHEEL van de regelmatigheidszones kiezen. 
Deze keus zal bij de administratieve verificaties met de vergunning van het college van de sportcommissarissen 
gewijzigd kunnen worden. 
De verplichting zal WEIGERT aan iedere bemanning zijn die de keus niet zal gemaakt hebben. 
Om veiligheidsredenen zullen de Directeur van wedloop en/of de organisator de gemiddelden in functies van de 
weersomstandigheden kunnen wijzigen. De concurrenten zullen aan CH vorig het betrokken vertrek ervan van de 
test op de hoogte gebracht worden. 
 
7.5.1. GEBIEDEN VAN REGELMAAT (ZR) 
Elke deelnemer die om welke reden dan ook een chicane zal omzeilen, wordt 10 seconden gestraft voor elke 
overtreding. 
Een rangschikking gebaseerd op de tijden behaald door de bemanningen zal als volgt worden vastgesteld: 
 Voor elke seconde of fractie van een seconde plus of minus de tijdslimiet = een seconde van sanctie. 
 
Voorbeeld: Gemiddelde ingesteld op 45km/h 
Lengte van de regelmatigheid testgebied: 5,1 km 
Tijd toegewezen: 6 minuten 48 seconden 

a) Behaalde tijd: 6 min 59 sec = 11 sec van santie 
b) Behaalde tijd: 6 min 30 sec = 18 sec van santie 

 
De organisator heeft geplande tussentijdse timing lijnen, naar eigen goeddunken, overal op de regelmatigheid zones. 
Elke seconde van verschil met de ideale tijd resulteert in een seconde straf. 
In geval van overschrijding van meer dan 10% van zijn gemiddelde, maakt de concurrent: 

• 1e overtreding: Het College van Commissarissen zal sanctioneren met een geldboete van 160€. 
• 2e overtreding: het college van commissarissen zal de uitsluiting uitspreken. 

 
 

7.5.3  Bij vertrek van de regelmatigheidszones op afgesloten wegen, de wegmaarschalk die verantwoordelijk is 
voor deze post zal in het controlelogboek de vertrektijd van deze zone noteren. 
Deze tijd is de vertrektijd voor het volgende verbindingsgebied. 
 
 
7.5.4 Als de piloot een zone van regelmaat mist of om technische redenen geen zone van regelmaat realiseert, kan 
deze opnieuw worden toegelaten, te beginnen met een sectie of een etappe: het nemen van een nieuw logboek. 
Als een bemanning de rally op elk moment onderbreekt door de route niet te volgen, moet de deelnemer de Race 
Direction op de hoogte brengen en hij kan worden toegelaten tot de rally aan het begin van de volgende sectie of 
etappe ( een nieuw logboek nemen). 
In dit geval moet de deelnemer 15 minuten voor aanvang van de eerste deelnemer in het startpark aanwezig zijn. 
Voor elke regelmatigheidszone die niet wordt behaald of overgeslagen, wordt de betreffende bemanning bestraft 
met 1800 punten (gelijk aan 30 minuten: 1 seconde = 1 punt), bovenop het slechtste resultaat van de deelnemer die 
de regelmatigheidszone heeft overschreden. 
 
Er is geen extra straf voor het overslaan van tijdcontrole vanuit een regelmatigheidszone. 
 
 
 
7.5.16 ONDERBREKING VAN ENN REGELMATIGHEIDSZONE  
Wanneer het rennen van een speciale etappe tijdelijk of permanent wordt gestopt voor de laatste crew-pass, om 
welke reden dan ook, zal de Koersdirecteur het evenement moeten annuleren, er kan geen classificatie worden 
gemaakt. 
 
7.6  GESLOTEN PARK 
Deelnemers kunnen aan het eind van de fase de gesloten parken verlaten (end-of-stage end-point scoring). Ze 
moeten hun auto 15 minuten voor aanvang van de eerste deelnemer van de volgende etappe in het park 
presenteren, nadat ze de nummerplaten aan de voor- en achterzijde opnieuw hebben betreden. 



Opgemerkt moet worden dat voor het permanent verlaten van een gesloten park, auto's moeten worden gebracht 
in overeenstemming met de wegcode (kentekenplaten) en met hun eigen verzekering. 
 
ARTIKEL 8P. CLAIM – BEROEP 
Geen klachten worden geaccepteerd. 
 
ARTIKEL 9P. KLASSEMENTEN 
Aan het einde van de rally wordt het vastgesteld:  
 Een algemeen klassement - een rangschikking per periode - een ranglijst van vrouwelijke teams. 
Alleen de eindklassering, geplaatst bij de finish van de rally, is officieel. 

 
ARTIKEL 10P. PRIJS 
 Contante prijs : niet van toepassing 
 Bezuinigingen: De presentatie van de bekers aan de geclassificeerde deelnemers staat op het podium als ze 
aankomen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


