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PROVINCIAAL AUTOSPORTKOMITEE ANTWERPEN vzw. 

 Maatschappelijke zetel : Gustaaf C. de Bruynestraat 23 te 2275 Poederlee 

Hoofdstuk 1 : STRUCTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

 Voorzitter : Fleurackers Patrick 

 Secretaris : Wellens Peter 

 Schatbewaarder : Verhoeven Kristof 

 Leden : Annemans Yvo, Goris Hedwig, Sels Jozef, Stoffels Staf 

Vergadering : elke eerste dinsdag van de maand, om 20 uur 30 

  GLOSSO Rallycross Circuit, Schotelven te Arendonk 

AANSLUITING CLUB 

Om erkend te worden door PAK-Antwerpen moet een club aan volgende voorwaarden voldoen : 

1. de club moet een erkende v.z.w. zijn die in orde is met de actuele vzw wetgeving 

2. de club moet een aanvraag doen tot erkenning door PAK-Antwerpen 

3. het jaarlijkse aansluitingsrecht betalen (€ 75 voor 2021) 
4. voldoen aan de vereisten vermeld in de statuten van PAK-Antwerpen 

CLUB-AFGEVAARDIGDEN 

Elke club aangesloten bij PAK-Antwerpen kan twee personen afvaardigen. 

Voor het kalenderjaar 2021 werden door de clubs volgende personen aangeduid: 

 C.R.R.T. 

 Ransbottyn Sabine, Van den Wyngaert Paul 

 EXCELSIOR 

 Rackham Leo 

 MOLS RALLY TEAM 

 Aerts Patrick, Wellens Peter 

 NATIONALE AUTORENSTAL MAK 

 Wuyts Roger 

 O.T.R.T. 

 Sels Jozef, Van Loon Luc 

RACING TEAM GLOSSO 

 Meulemans Gustaaf, Stoffels Staf  

 RALLY TEAM TITANIC KASTERLEE 

 Verhoeven Kristof, Fleurackers Patrick 
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VERTEGENWOORDIGERS VAN PAK-ANTWERPEN IN VAS-

WERKGROEPEN 

 RITTENSPORT 

 Eysermans Jan, Rackham Leo (verslaggever), Van den Wyngaert Paul 

 RALLYCROSS 

 Blockx Bert, Leysen Steve, Sels Jozef, Van Loon Luc 

 RALLY – RALLYSPRINT 

 Annemans Yvo, Fleurackers Patrick, Van den Bogerd Luc 

 SLALOM 

 Peeters Leen (verslaggever), Janssen Geert 

 ICT 

 Verhoeven Kristof (verslaggever), Schoenmakers Niels  

VERTEGENWOORDIGERS VAN PAK-ANTWERPEN IN VAS-KOMMISSIES 

 RAAD VAN BESTUUR : 

 - 

 UITVOEREND KOMITE : 

 Rackham Leo 

 Peeters Leen 

 SPORTKOMMISSIE – VEILIGHEIDSKOMMISSIE : 

 Annemans Yvo 

 TECHNISCHE KOMMISSIE : 

 - 
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Hoofdstuk 2 : KAMPIOENSCHAPPEN per discipline 

ART 1 

Alle voorschriften van het VAS reglement zijn van toepassing, uitgezonderd de bepalingen anders 

vermeld in onderhavig reglement. 

ART 2 

Om in aanmerking te komen voor een kampioenschap van PAK-Antwerpen dient een deelnemer in het 

bezit te zijn van een VAS vergunning 2021 uitgeschreven door de provincie Antwerpen. 

ART 3 

De puntentoekenning voor een Provinciaal kampioenschap van Antwerpen gebeurt in elke discipline 

overeenkomstig het VAS reglement, maar enkel rekening houdend met de deelnemers welke rijden 

met een Antwerpse vergunning. Buitenprovinciale deelnemers en deelnemers met een daglicentie 

nemen noch plaatsen, noch punten in voor het berekenen van de Antwerpse kampioenschappen, zowel 

algemeen als in de klasse. 

Voor Rallycross tellen de punten van de Antwerpse wedstrijden (wedstrijden ingericht door een club 

aangesloten bij PAK-Antwerpen) dubbel. Voor alle andere disciplines worden voor Antwerpse 

wedstrijden evenveel punten toegekend als voor wedstrijden van andere provincies. 

ART 4 

Voor elke discipline moeten er minstens drie wedstrijden worden ingericht. Indien er minder dan drie 

wedstrijden worden ingericht wordt er geen kampioenschap voorzien. 

Om gerangschikt te worden in een kampioenschap dient een deelnemer minimum drie resultaten te 

behalen in wedstrijden die in aanmerking komen voor het provinciaal kampioenschap van de 

betreffende discipline. 

Om in een bepaalde klasse te worden gerangschikt, dient een deelnemer in de klasse eveneens 

minimum drie resultaten te behalen.  

ART 5 

Het aantal beste uitslagen die worden weerhouden voor het bepalen van een kampioenschap zijn : 

• 3 ingerichte kampioenschapsproeven:  alle wedstrijden 

• 6 ingerichte kampioenschapsproeven of minder :  het totaal min 1 

• voor 7 tot en met 9 ingerichte kampioenschapsproeven :  het totaal min 2 

• voor 10 ingerichte kampioenschapsproeven : het totaal min 3 

• voor 11 ingerichte kampioenschapsproeven : het totaal min 4 

• voor meer dan 11 ingerichte kampioenschapsproeven ; het totaal min 5 

De weerhouden resultaten dienen algemeen en per klasse niet noodzakelijk van dezelfde wedstrijden te 

zijn. 
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ART 6 

De prijsuitreiking van het provinciale kampioenschap 2021 zal gehouden worden op de 

kampioenenviering welke zal gehouden worden, uiterlijk drie maand na het werkjaar.. Plaats en datum 

zal later vastgelegd worden, en tijdig bekendgemaakt. 

Enkel piloten en copiloten die op deze kampioenenviering aanwezig zijn, of verontschuldigd mits een 

geldige reden, zullen de ereprijzen ontvangen. 

ART 7 

Voor het kampioenschap PAK-Antwerpen 2021 zullen er ereprijzen worden voorzien voor : 

 RALLY - RALLYSPRINT 

• eerste drie algemeen Div.1,2 

• eerste drie algemeen Div. 3 

• eerste drie algemeen Div. 4,5 

• eerste per klasse 

• eerste dame 

• eerste club 

 SLALOM 

• eerste drie algemeen 

• eerste per klasse 

• eerste dame 

• eerste club 

 RALLYCROSS 

• eerste drie per klasse 

• eerste dame 

• eerste club 

 RITTENSPORT 

• eerste drie per klasse 

• eerste dame 

• eerste club 

 VAS-CLASSICS 

• eerste drie per klasse 

• eerste dame 

• eerste club 

 VAS REGULARITY 

• eerste drie algemeen 

• eerste dame 

• eerste club  
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 MARATHON 

• eerste drie algemeen 

• eerste dame  

• eerste club 

ART 8 

De berekening voor de eerste club gebeurt voor alle disciplines door samentellen van de punten van de 

zes best geklasseerde leden van eenzelfde club en dit op de einduitslag van een kampioenschap: 

• punten behaald in het algemene klassement 

• voor disciplines waar er geen algemeen klassement is: punten behaald in klasse. 

Indien er geen zes leden van een club geklasseerd zijn, komt de club niet in aanmerking. 

De ereprijs voor eerste dame wordt toegekend aan de dame die geklasseerd is met het hoogste 

puntenaantal en dit op de einduitslag van een kampioenschap: 

• punten behaald in het algemene klassement 

• voor disciplines waar er geen algemeen klassement is: punten behaald in klasse. 

ART 9 

Eventuele ex-aequo’s zullen gescheiden worden door hun bekomen aantal eerste, tweede, derde en 

verdere plaatsen van alle in aanmerking genomen proeven tellend voor het betrokken kampioenschap. 

ART 10 

Wedstrijden die in aanmerking komen voor een kampioenschap van PAK-Antwerpen: alle VAS 

wedstrijden. 
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Hoofdstuk 3 : ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 

In 2021 wordt eveneens een Algemeen Kampioenschap PAK-Antwerpen opgemaakt. 

ART 1 

Het algemeen kampioenschap is een individueel kampioenschap (d.w.z. dat elke deelnemer apart 

geklasseerd wordt). 

Voor de winnaar van het algemeen kampioenschap wordt een trofee voorzien. 

Dit kan aangevuld worden met andere prijzen zoals prijzengeld, waardebon of natura-prijzen 

aangeboden door sponsor, .... 

ART 2 

Resultaten die in aanmerking komen : 

• Resultaat behaald gedurende het kalenderjaar  

• Resultaten behaald in wedstrijden waaraan de deelnemer deelgenomen heeft met een 

definitieve VAS-vergunning uitgeschreven in de provincie Antwerpen. (Dus b.v. ASAF 

wedstrijden komen ook in aanmerking. Resultaten behaald met een dagvergunning komen niet 

in aanmerking). 

• Resultaat behaald in de klasse 

• Maximum 10 resultaten, waarvan maximum 6 in eenzelfde discipline. 

Opmerking. 

* Rally en Rallysprint 

* Rittensport, VAS-Classics, en VAS Marathon 

worden als eenzelfde discipline beschouwd. 

ART 3 

Punten worden toegekend gebaseerd op de einduitslag, op de plaats behaald in de klasse, 

vermenigvuldigd met coëfficiënt per totaal aantal geklasseerde in de klasse (zie art. 4) 

Voor Rittensport en VAS-Classic worden enkel punten toegekend indien de wedstrijd uitgereden werd 

binnen de toegekende maximale rijtijd. 
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ART 4 

Puntentelling 

• Punten voor behaalde plaats : 
1
ste
 plaats : 10 punten 

2
de
 plaats : 9 punten 

3
de
 plaats : 8 punten 

4
de
 plaats : 7 punten 

5
de
 plaats : 6 punten 

6
de
 plaats : 5 punten 

7
de
 plaats : 4 punten 

8
ste
 plaats : 3 punten 

9
de
 plaats : 2 punten 

10
de
 en volgende plaats : 1 punten 

• Coëfficiënt voor aantal geklasseerden : 
10 deelnemers of meer : 100 

9 deelnemers : 99 

8 deelnemers : 98 

7 deelnemers : 96 

6 deelnemers : 94 

5 deelnemers : 92 

4 deelnemers : 89 

3 deelnemers : 86 

2 deelnemers : 83 

1 deelnemer : 80 

ART 5 

Indienen van de resultaten : 

• Resultaten behaald in wedstrijden die meetellen voor het PAK-kampioenschap per discipline 

(hoofdstuk 2). 

Deze resultaten worden automatisch meegeteld in het Algemeen Kampioenschap. 

• Resultaten behaald in andere wedstrijden 

De piloot dient zelf de officiële einduitslag van de wedstrijd in te dienen, ten laatste op de 

maandelijkse vergadering van PAK-Antwerpen van begin december; voor wedstrijden 

verreden in december, ten laatste 1 week na de wedstrijd. 

Indienen van de resultaten kan persoonlijk, maar ook bij voorbeeld via de club-

vertegenwoordiger. 

Hoofdstuk 4 : VARIA 

OEFENRITTEN en OEFENRALLY’S 

De bepalingen in het VAS reglement zijn van toepassing. Er mogen geen wedstrijdwagens deelnemen. 

De aanvraag voor een oefenwedstrijd moet steeds aan PAK-Antwerpen gericht worden. 

Bij niet naleven van deze bepalingen zal de overtredende club gedurende twee jaar geen toelating meer 

verleend worden tot het inrichten van oefenwedstrijden. 

Controle van PAK-Antwerpen op een oefenwedstrijd is steeds mogelijk. 


