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TITEL I : ORGANISATIE 

HOOFDSTUK 1 : WIE MAG ER ORGANISEREN ONDER DE BFOV ? 

1. Algemeen 

a. Iedere organisator die deze richtlijnen niet naleeft zal geen toestemming bekomen 

tijdens het volgende kalenderjaar voor het inrichten van regelmatigheidswedstrijden. 

b. Om een proef te mogen organiseren, dient de organiserende club erkend te zijn door 

de BFOV, lid te zijn van deze federatie en het lidgeld betaald te hebben. 

2. Nieuwe organisator – Ontoereikende organisatie 

a. Een nieuwe organisator kan het eerste jaar geen regelmatigheidsrally organiseren, 

zonder enige referentie te hebben. Onder referentie wordt verstaan de organisatie, op 

toereikende wijze, van een regelmatigheidsrit onder het vaandel van de RACB of de 

sportfederaties gedelegeerd door deze, namelijk de ASAF of de VAS. Deze referentie 

die erkend wordt door de BFOV, vrijwaart de kandidaat organisator. Indien de 

organisatie bij de RACB, VAS en/of ASAF ontoereikend was, dan zal de nieuwe 

organisator aanzien worden als organisatie zonder referentie. 

b. Het is noodzakelijk dat een organisator zonder enige referentie zijn kwaliteiten toont 

door eerst een wedstrijd in de categorie TOURING te organiseren, onder toezicht van 

een BFOV Steward  

c. Indien de organisatie voldoet aan de gestelde eisen, dan kan de kandidaat-organisator 

volledig autonoom een proef organiseren met als maximale moeilijkheidsgraad de 

categorie TOURING. 

d. Enkel een organisator die met succes georganiseerd heeft in de categorie ‘TOURING’ 

zal hij kunnen overstappen naar de categorie CLASSIC of EXPERT 

e. Een organisator die niet voldoet aan de criteria voor het organiseren van een 

regularityproef in de categorie EXPERT, zal enkel nog mogen organiseren in de 

categorie CLASSIC en dit gedurende twee opeenvolgende jaren. 

f. Een organisator die niet voldoet aan de criteria voor het organiseren van een 

regularityproef in de categorie CLASSIC, zal enkel nog mogen organiseren in de 

categorie TOURING en dit gedurende twee opeenvolgende jaren. 

g. Indien organisatoren twee opeenvolgende jaren niet voldoen in hun organisatie, zullen 

ze niet meer toegelaten worden om een regelmatigheidswedstrijd te organiseren. In dit 

geval, dan dient deze organisator zich opnieuw te schikken naar de voorwaarden 

voorzien voor een nieuwe organisator die hierboven vermeld zijn. Dit is volkomen 

gerechtvaardigd, gezien dergelijke ontoereikende proeven het enorm moeilijk maken 

om de nodige vergunningen te bekomen voor de andere ritten. 


