12ième édition

20 et 21 Augustus 2022
Schoonheidswedstrijd

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Zo snel als mogelijk terug te zenden naar het Retromobile club de Spa en ten laatste voor 1 augustus 2022
Boulevard des Guérêts 53 B 4900 SPA Belgium of per mail: secretariat@retromobileclubdespa.be
DEELNEMER
Naam : ..............................................................................Voornaam : ..................................................
Adres :................................................................................................................................n°..........
Postcode : .....................Gemeente : ................................................................
.telefoon ...................................................................................e-mail : ............................................................
Eventueel naam van de Club waarmee ik deelneem :
...................................................................................................

VOERTUIG (Waarvan het bouwjaar vòòr 1997 dient te zijn) Custom cars, réplica's, kopieën zijn niet toegelaten)
Soort : (Auto, Moto of vrachtwagen).................................................................................................
Merk : .....................................................................Type:.................................................Bouwjaar..................
Vermogen......................................Cilinderinhoud...............................Kleur......................................................
Gerestaureerd voertuig : ja/neen

Voertuig in originele staat : ja/neen

Bijzonderheden : ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

voeg een recente foto toe
Handtekening
(Wedstrijd reglement : zie keerzijde)

Rétromobile Club de Spa – boulevard des Guérêts 53 – B 4900 SPA
www.retromobileclubdespa.be

SCHOONHEIDSWEDSTRIJD
Er zullen 30 voertuigen worden geselecteerd die deel nemen aan de wedstrijd op zondagnamiddag 21
augustus 2022 vanaf 13.30 uur.
Een preselectie zal gehouden worden op basis van de kenmerkende en de meest prestigieuze
voertuigen van elke categorie.
De kandidaturen dienen samen met het inschrijving formulier en een foto van het voertuig, uiterlijk op
01 augustus 2022 naar Retromobile Club de Spa gestuurd te worden (Bd des Guérêts 53 B 4900 SPA).
Elke geselecteerde kandidaat zal voor 10 augustus 2022 per post verwittigd worden..
De voertuigen zullen op 21 augustus tussen 8 en 10 uur op « Place du Monument » tentoongesteld
worden.
De deelnemers blijven bij hun voertuigen tot aankomst en passage van de jury.
De wedstrijd begint om 13.30 uur.
De teams moeten zich in aangepaste historisch kledij die bij het voertuig passen voorstellen.
De kandidaten moeten uiterlijk op 14 augustus 2022 de kenmerken, de geschiedenis van het
gepresenteerde voertuig en de scenario voor hun show doorgeven zodat deze kunnen worden gebruikt
voor de presentatie van het voertuig en het team tijdens de passage voor de jury en van de show.
De voertuigen zullen in categorieën geklasseerd en voorgesteld worden:
• Voertuigen voor 1945.
• Voertuigen van 1946 tot 1970
• Voertuigen van 1971 tot 1992
• Youngtimers van 1993 tot 1997 (nieuw)
Een klassement per categorie zal worden opgesteld; 2 quoteringen zullen worden toegekend door elk
van de juryleden
- De eerste quotering betreft het model van het voertuig de staat van het voertuig en de graad van
restauratie.
- De tweede quotering betreft de prestatie van het team (respect van historische kleding).
- De derde quotering betreft de show. De duur hiervan is beperkt tot maximaal 3 minuten. De show is
niet verplicht maar is ten zeerste gewenst.
- Een afzonderlijke prijs voor de beste show per categorie en een super lot voor de beste show alle
categorieën.
- De hoofdprijs wordt toegekend aan het voertuig die de meeste punten zal halen onder alle
deelnemers.
- In geval van gelijkspel, prevaleert de leeftijd van het oudste voertuig.
- Onvoorziene twistpunten zullen enkel en alleen door de jury worden beoordeeld zonder
beroepsmogelijkheid.
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