2018
TRIMARD CLASSIC

14-15 april

Trimard Classic 2018
We hadden het al een tijdje aangekondigd, maar het is nu een feit. Tijdens het
weekend van 14-15 april 2018 organiseren we de eerste Trimard Classic.
Een 2-daagse rit waar vlot rijden maar vooral genieten binnen een
competitieve sfeer centraal staan.
Voor deze eerste Trimard Classic worden de deelnemers om 07.00 uur
verwacht in het gehucht “Madonna” nabij Langemark. Daar zal de koffie reeds
staan dampen, het stevige ontbijt u toelachen en een enthousiast team klaar
staan om u alle nodige uitleg te verstrekken.

Het programma van de Trimard classic ziet er als volgt uit:

DAG 1:
° 07.00 u : Ontvangst deelnemers met koffie en heerlijk ontbijt.
° 07.30 - 08.30 u : Uitleg over de gebruikte systemen, tips & tricks.
° 07.30 – 08.45 u : Administratieve en Technische controle.
° 09.00 u : Start eerste equipe (vervolgens start er om de minuut een equipe).
° 12.00 u : Regroup en lunch.
° 16.00 u : Regroup op een gezellig marktpleintje.
° 18.30 u : Aankomst eerste deelnemers aan het hotel.
° 20.00 u: Aanvang 3 gangen diner

DAG 2:
° 07.30 u: Ontwaken met een heerlijk ontbijt.
° 09.00 u : Start eerste equipe voor de 2de wedstrijddag.

° 12.00 u : Regroup en lunch.
° 16.30 u : Aankomst deelnemers gehucht “Madonna”.
° 18.00 u : Diner-buffet met aansluitend prijsuitreiking.

Nog wat meer info over de Trimard Classic:
° Iedereen kan deelnemen ! Een klassieke of hobby-auto is absoluut geen
noodzaak, maar wel erg leuk natuurlijk. Wagens tot en met bouwjaar 1992 zijn
toegelaten. Jongere wagens met een geschiedenis kunnen mits toelating van
de organisatie eventueel toegelaten worden.

° De wedstrijd wordt ingedeeld in 2 klassen:
• Touring: deze klasse is voor de beginnende teams met weinig tot geen
ervaring. Het roadbook voor deze klasse is dan ook volledig opgemaakt
in bol-pijl !

• Classic: deze klasse is voor mensen met ietwat meer ervaring. Deze
teams mogen zich verwachten aan bol-pijl, enkele leuke
kaartfragmenten alsook diverse Regularity trajecten !
° In de Trimard Classic speelt het element snelheid GÉÉN rol, aan de hand van
de diverse systemen dient er een uitgezette route zo nauwkeurig mogelijk
gereden te worden.
° De intentie is om zo op een aangename manier kennis te kunnen maken met
de zogenaamde ‘rittensport’! Degenen die al vaker aan een klassieke
kaartleesrit hebben deelgenomen mogen echter ook niet op hun lauweren
gaan rusten.
° Iedere equipe bestaat uit twee personen: een rijder en een navigator.
° Er zal gereden worden volgens diverse systemen (classic ), deze zullen
uitvoerig toegelicht worden in de briefing, zodat iedereen in staat is om de
route te rijden!
° Langs de route worden ‘letter’-controles geplaatst, deze dienen door de
deelnemers te worden genoteerd op een aangereikte controlekaart. Eveneens
bevinden er zich meerdere bemande en onbemande stempelcontroles. Zo kan
de organisatie bepalen of de route ook correct gereden werd.
° De nadruk van de Trimard classic zal vooral liggen op vlot rijden over
afgelegen landwegen doorheen streken vol rally historie. We willen van deze rit
zeker geen uitputtingsslag maken.

De kosten voor deelname aan Trimard Classic bedragen € 465,- per equipe.
Hierin is begrepen:

•

Heerlijk ontbijt op zaterdag en zondag.

•

Lunch tijdens beide wedstrijddagen.

•

Een overnachting in een klassevol hotel (op basis van
tweepersoonskamer).

•

3-gangen diner op zaterdagavond.

•

Dinner in buffetvorm bij finischlocatie.

•

Drankje tijdens de regroups.

•

De benodigde roadbooks.

•

Bewaakt wagenpark.

•

Twee deurnummers.

•

Kwalitatieve kunststof rallyschilden.

•

Twee kleine stickers “Trimard Classic”.

•

Goodiebag.

•

Alle nodige verzekeringen tijdens het evenement.

Meer info en inschrijvingen : check www.Trimard-classic.be

