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Sanicentrum E-Rally op 07.09.2019

Een rally met laadpalen
en minder benzinepompen
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14u28. Daarna is er een tijdspanne van 2u40 voorzien
voor het herladen op het Polenplein in Roeselare. De
tweede ronde vertrekt rond 17u08 voor de volgende 5
klassementsproeven. Finish met prijsuitreiking op het
podium is voorzien om 20u58.
Het Polenplein in Roeselare, waar kan ‘geravitailleerd’
worden zal volledig ingericht worden als ecologisch dorp.
Het publiek kan er elektrische fietsen testen, net als andere alternatieve vervoermiddelen, zoals steps, de Segway, enz.
Contact:

De “3de Sanicentrum E-Rally Omloop van Vlaanderen” wordt ingericht door de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen vzw op 7 september
2019. Het is een regularity wedstrijd, maar niet
zoals alle andere want er worden enkel wagens
toegelaten die voldoen aan de normen van zero
emission cars.
De organisatoren mikken dus op honderd procent elektrische wagens of voertuigen aangedreven door waterstof of alternatieve energiebronnen. Een andere klasse
vormen de plug-in hybrides met deels elektrisch, deels
brandstofmotor. De Sanicentrum E-Rally wil een toekomstgerichte nevenwedstrijd zijn. De organiserende
club KAMV innoveert al enkele jaren met deze wedstrijd
want de E-Rally is al toe aan zijn derde editie. De eerste
stappen in die richting kwamen misschien wat te vroeg,
maar dit jaar wil KAMV serieus werk maken van de promotie van dit nieuwe type wedstrijd.
De wedstrijd wordt verreden parallel met de rally “60ste
ConXioN Omloop van Vlaanderen”. Dat betekent 223
kilometer waarvan 93 kilometer aan klassementsproeven en 130 kilometer aan verbindingsritten. Voldoende
“stroom” over houden wordt dus de boodschap. In een
regularity rally moeten vooraf vastgelegde gemiddeldes
worden gevolgd en de te benaderen gemiddelde snelheden liggen tussen de 45 km/u en 49,99 km/uur.
Er worden tien proeven verreden op Passendale,
Houthulst, Zilverberg, Rumbeke en de Zoning op zaterdag 7 september. De start wordt gegeven omstreeks
10u40 op het Podium ter hoogte van JB Motorsport voor
5 klassementsproeven. De eerste ronde eindigt rond

KAMV Midden Vlaanderen vzw
Vandemoortele Marc
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Naast de E-Rally kunnen de diehards
ook genieten van de
60ste Omloop van Vlaanderen

