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A. Algemene bepalingen  

 
1. Het platform dat gebruikt gaat worden is het spel DiRT Rally 2.0. Omdat het een simulator spel betreft, 

en nog constant wordt voorzien van updates kan het voorkomen dat er updates zijn tijdens het 
evenement, hier heeft de ACtronics Achterhoek Rally geen invloed op. Daarom is het raadzaam voor 
de deelnemers om in acht te nemen dat er na updates bugs aanwezig kunnen zijn tijdens het 
evenement.  

 
2. Het management van de rally zal gaan middels het online platform van  Codemasters, RaceNet - 

Clubs in DiRT Rally 2.0: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060   
 

3. Deelnemers van PC (STEAM), Xbox One en PlayStation 4 platforms kunnen deelnemen aan de rally. 
 

4. Bij deelname op meerdere platformen zal diskwalificatie tegenover staan.  
 

5. Er zal geen apart klassement worden opgemaakt per platform 
 

6. De wedstrijdleider zal zorgdragen voor updates over de stand van zaken in de Virtual ACtronics 
Achterhoek rally 2020. Mocht hij niet in staat zijn dit uit te voeren zal er een vervanger worden 
aangewezen.  

 
7. Als er zich zaken voordoen welke niet staan beschreven in het bovenstaande zal de wedstrijdleider 

hier een oordeel over vellen. 
 

8. Deelnemers zonder licentie zullen zich voegen in het klassement SIM (B). Deelnemers met KNAF Rally of 
Navigator licentie zullen zich voegen in het klassement PRIO (C). De prijzen zullen verschillen per 
klassement. 

 
9. De Club settings zijn als volgt: 

 
- Helps: prohibited 

 
- Service: Naar keuze van de wedstrijdleider 

 
- Cameras: all available 

 
- Stage condities: Naar keuze van de wedstrijdleider 

 
- Damage: hardcore 

 
- Unexpected moments: off 

https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060
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B. Auto’s & registratie SIM rijders 
 

1. Er is geen limiet op het aantal deelnemers 
 

2. De auto’s welke gebruikt mogen worden tijdens de rally zijn: 

• Citroën C3 R5 

• Ford Fiesta R5 

• Mitsubishi Space Star R5 

• Peugeot 208 T16 R5 

• Škoda Fabia R5 

• Volkswagen Polo GTI R5 

• Ford Fiesta MKII R5 
 

3. Inschrijvingen dienen gemaild te worden naar: j.christiaens@achterhoekrally.nl, met de volgende 
informatie: 

 
- Team*: 

- Team Manager*: 

- Auto: 

- 1ste Rijder 

- Naam deelnemer 

- Naam STEAM, XBOX, PLAYSTATION 

- Naam RACENET 

- 2de Rijder 

- Naam deelnemer 

- Naam STEAM, XBOX, PLAYSTATION 

- Naam RACENET 
 

* laat Team en Manager leeg als je geen onderdeel bent van een team 
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 5 november 20:00. Daarna volgt publicatie van de 
deelnemerslijst. 

 
4. Rijders moeten lid zijn van de onderstaande club (Virtual AAR 2020) om te kunnen deelnemen 

aan de rally: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060  

 
5. De rijders hun naam op STEAM, XBOX, PLAYSTATION en RaceNet en de auto moeten overeenkomen 

met de aangeleverde gegevens bij de registratie. Rijders welke verkeerde gegevens hebben 

doorgegeven zullen niet voorkomen in de klassementen tot dat de juiste gegevens zijn aangeleverd. 

 
6. Deelname is mogelijk als team, met 2 rijders, of als individu zonder team. 

 
 

https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060
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C. Auto’s & registratie PRIO rijders 
 

1. Er is geen limiet op het aantal deelnemers 

 

2. De auto’s welke gebruikt mogen worden tijdens de rally zijn: 

• Citroën C3 R5 

• Ford Fiesta R5 

• Mitsubishi Space Star R5 

• Peugeot 208 T16 R5 

• Škoda Fabia R5 

• Volkswagen Polo GTI R5 

• Ford Fiesta MKII R5 
 

3. Inschrijvingen dienen gemaild te worden naar: j.christiaens@achterhoekrally.nl, met de volgende 
informatie: 
- Team*: 

- Team Manager*: 

- Auto: 

- 1ste Rijder 

- Naam deelnemer 

- Naam STEAM, XBOX, PLAYSTATION 

- Naam RACENET 

- Licentie + Nummer 

- 2de Rijder 

- Naam deelnemer 

- Naam STEAM, XBOX, PLAYSTATION 

- Naam RACENET 

- Licentie + Nummer 
* laat Team en Manager leeg als je geen onderdeel bent van een team 
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 5 november 20:00. Daarna volgt publicatie van de 
deelnemerslijst. 

 
4. Rijders moeten lid zijn van de onderstaande club (Virtual AAR 2020) om te kunnen deelnemen 

aan de rally: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060  

 
5. De rijders hun naam op STEAM, XBOX, PLAYSTATION en RaceNet moeten overeenkomen met de 

aangeleverde gegevens bij de registratie. Rijders welke verkeerde gegevens hebben doorgegeven 

zullen niet voorkomen in de klassementen tot dat de juiste gegevens zijn aangeleverd. 

 
6. Deelname is mogelijk als team, met 2 rijders, of als individu zonder team. 

 
 

 

https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/355060
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D. Prijzen 
 
 
SIM Klassement: 
 
1ste plek algemeen klassement:  
Rit in een X-auto tijdens de ACtronics Achterhoek Rally 2021 (16+) | 2 gratis toegangstickets ACtronics 
Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket) | 1 ACtronics Achterhoek Rally cap 
2de plek algemeen klassement:  
2 gratis toegangsticket voor de ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket) | 1 ACtronics Achterhoek 
Rally cap 
3de plek algemeen klassement:  
2 gratis toegangstickets ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket)  
Snelste tijd Powerstage KP6:  
1 ACtronics Achterhoek Rally cap 
 
 
PRIO Klassement: 
 
1ste plek algemeen klassement:  
Gratis inschrijving voor jouw team tijdens de ACtronics Achterhoek Rally 2021 | 2 gratis toegangstickets 
ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket) 
2de plek algemeen klassement:  
30% korting op inschrijving voor jouw team tijdens de ACtronics Achterhoek Rally 2021 | 2 gratis 
toegangstickets ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket) 
3de plek algemeen klassement:  
10% korting op inschrijving voor jouw team tijdens de ACtronics Achterhoek Rally 2021 | 2 gratis 
toegangstickets ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket) 
Snelste tijd Powerstage KP6:  
4 Gratis toegangstickets ACtronics Achterhoek Rally 2021 (incl info pakket)  
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E. Wedstrijddagen 
 

1. De deelnemerslijst zal op vrijdag 6-11, 9:00 uur bekend worden gemaakt. 
2. De wedstrijd zal plaatsvinden van vrijdag 6-11, 12:00 uur tot maandag 9-11, 18:00 uur. In deze tijd dienen 

alle proeven te worden voltooid.  
3. Elke dag zal er een voorlopige tussenstand van de rally worden geplaatst middels een foto op onze 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/actronicsachterhoekrally/ 
4. Dinsdag 10-11, 15:00 uur zal het officieel eindklassement worden geplaatst op de site en Facebook. 

Daarnaast zal er ook een video geplaatst worden. Mocht je deel uit willen maken van deze video, zorg dan 
dat de video aan de volgende eisen voldoet: 
- Maak een screencapture (dus niet met je mobiel of camera een video maken van je beeldscherm). 
- Zorg voor minimaal 720p kwaliteit, voorkeur ligt bij 1080p 
- Alleen onboards of beelden langs de weg op sturen 
- De beelden via wetransfer sturen naar j.christiaens@achterhoekrally.nl met daarbij je naam waarmee is 
ingeschreven.  
 
 
 

https://www.facebook.com/actronicsachterhoekrally/
mailto:j.christiaens@achterhoekrally.nl

