Aan alle omloopbewoners

Bocholt, mei 2018
Beste omloopbewoner,
Met deze willen wij, Racing Team Moustache, U informeren dat de Sezoensrally 2018 zal
doorgaan op 18 en 19 mei 2018.
1. De verkenningen gaan door op vrijdag 18 mei tussen 09u00 en 12u00 en tussen
13u00 en 19u00.
2. De wedstrijd start op zaterdag 19 mei en de klassementsproef (KP) zal 3 maal
gereden worden.
Wat houdt dit in voor u als omloopbewoner :
Bijgevoegd ontvangt U uw doorlatingsbewijs. Op de achterkant van dit doorlatingsbewijs
kan U de timing van de 3 rondes terug vinden.
1 uur voor de start van de eerste ronde tot de sluitingswagen van de 3e en laatste ronde is
het parcours afgesloten voor het normale verkeer.
Indien U om dringende redenen toch het parcours moet betreden tijdens de
klassementsproeven gelieve dit onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde baanpost te melden.
Deze mensen zullen dan de KP-verantwoordelijke verwittigen om de wedstrijd veilig stil te
leggen.
Belangrijke opmerking ivm veiligheid :
Indien U de wedstrijd wil bekijken, doe dit enkel op de veilige toegestane locaties.
Baancommissaris en stewards kunnen U hierbij helpen.
Indien Uw eigendom valt in een VERBODEN ZONE wil dit zeggen dat er minstens 10m
afstand genomen moet worden om de wedstrijd te bekijken. Gelieve dit voor uw eigen
veiligheid te respecteren.
Een verboden zone wordt aangeduid met een “VERBODEN ZONE”-bord.
Belangrijk bericht voor de landbouwers : “Gelieve uw leveranciers te verwittigen dat op
vernoemde data géén leveringen kunnen uitgevoerd worden.”
Mocht U hieromtrent méér inlichtingen wensen gelieve u dan te richten aan
info@sezoensrally.be of het nummer 0479/560348 (Jeff Steensels)
Er is ook een extra rubriek “Omloopbewoners” te bezichtigen op onze site van de
Sezoensrally. U kan hier alle info terug vinden wat voor U van toepassing is.
Racing Team Moustache dankt u voor uw begrip en wenst U een sportieve 42ste editie van
de Sezoensrally met véél kijkgenot.
Met vriendelijke groet,

Racing Team Moustache

