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Betreft: Officieuze aanvraag tot het organiseren van de 61ste Internationale Autorally "OMLOOP VAN VLAANDEREN"
te Roeselare op 01 - 04 september 2021
Geachte, Burgemeester en Schepenen.
Bij deze danken wij u voor uw gewaardeerde steun en medewerking tijdens de voorgaande of andere organisaties,
welke onontbeerlijk zijn geweest bij het promoten en beoefenen van onze sport. Op deze manier is onze autorally
kunnen uitgroeien tot een Internationaal evenement dat gekend is tot ver over onze landsgrenzen.
Getuige daarvan is het feit dat we gedurende meerdere jaren meetellen voor tal van buitenlandse
kampioenschappen, zoals het Nederlands en Brits kampioenschap. De 61ste editie zal meetellen voor het Tour
Europees Kampioenschap. Daarmee zijn wij opnieuw de enige wedstrijd in België die Europees meetelt!
Dit zorgt er eveneens voor dat ons evenement op tal van manieren in de media zal komen. Sporza, Motors TV, RTL
TV uit Nederland, WTV, maar ook zenders van over de ganse wereld, dit mede door ons Europees FIA statuut.
Ook zorgt onze rally ervoor door de vele (buitenlandse) deelnemers en toeschouwers dat de plaatselijke Horeca zijn
graantje kan meepikken.
Om ervoor te zorgen dat we een dergelijke grote rally kunnen blijven presenteren en we kunnen blijven meetellen tot
diverse kampioenschappen, dienen we echter voldoende klassementsproeven te hebben en voldoende kilometers.
Dit zijn voorwaarden die opgelegd worden door de verschillende federaties ( TER, TERH, RACB, MSA ).
Gezien wij, zoals wettelijk voorzien onze officieuze aanvraag tot het organiseren van een autosport wedstrijd op de
openbare weg moeten aanvragen drie maanden voor datum van het evenement, zijn wij zo vrij u nu met dit schrijven
ons voorstel te behandelen tot het organiseren van de 61e Internationale Rally “ Omloop van Vlaanderen, van
woensdag 01 september tot zaterdag 04 september 2021.
Gelet het KB van 28.03.2003 tot wijziging van het KB van 28.11.1997.
Gelet op de omzendbrief OOP25ter van 01 april 2006 die bovenvermelde KB’s begeleiden houdende de reglementering
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg
plaatsvinden zullen wij na overleg met uw diensten en politie binnen de wettelijke termijn onze officiële aanvraag tot u
richten
Gezien het koninklijke besluit van 28 november 1997 dient er een gemeentelijke coördinatievergadering belegd te
worden met het oog op verdere bespreking en uitwerking De laatste jaren gaat deze coördinatievergadering door met
alle betrokken gemeentes samen op uitnodiging van Roeselare Wij zouden het op prijs stellen indien u ook hierbij zou
willen aanwezig zijn. Deze zal doorgaan na het versturen van de officiële aanvragen in de maand April. Een uitnodiging
wordt u overgemaakt.
Om onaangename verrassingen te vermijden, zouden we het op prijs stellen mochten we van u vernemen of er nog
andere manifestaties, zoals wijkfeesten, wielerwedstrijden e.d. gepland zijn. Ook met eventuele wegenis werken dient
er rekening gehouden te worden.
In de hoop spoedig een gunstig antwoord te mogen ontvangen en van deze 61ste editie een prachteditie te maken,
verblijven wij inmiddels, Geachte Burgemeester en Schepenen, met de meeste hoogachting,
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Namens het bestuur,
Christof Seynaeve
Verantwoordelijke technische cel.
Ten Bosstraat 21
8870 Izegem

We hebben dan ook de eer en het genoegen u om toelating te verzoeken tot het inrichten van volgende
klassementsproeven op volgende data:

Op Vrijdag 3 september 2021:
Klassementsproef De Ruiter: 2 maal te verrijden op vrijdag 3 sept, tussen 16.00 uur en 23.00 uur.

Op Zaterdag 4 september 2021 :
Klassementsproef Passendale: 3 maal te verrijden op zaterdag 4 sept, tussen 7.00 uur en 23.00 uur.
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