Benelux Open Races - Zandvoort
14 & 15 juni 2014
Bijzonder Wedstrijdreglement

Artikel 1. Omschrijving van de meeting.
De « Benelux Open Races » hebben het statuut van OPEN meeting.
De meeting is samengesteld uit series en/of bekers van de volgende kampioenschappen: BGDC
en European VW Fun Cup.
Artikel 2. Organisatie.
De meeting wordt georganiseerd door Kronos Events, rue des Pieds d’Alouettes 37 te 5100
Naninne in overeenstemming met de voorschriften van de internationale FIA Sportcode, met de
voorschriften van de RACB Sport, de sportieve en technische reglementen die de meeting
uitmaken, het huidig bijzonder wedstrijdreglement en de daarbijhorende addenda. De
aanpassingen, amendementen en/of wijzigingen aangebracht aan onderhavig Bijzonder
Wedstrijdreglement zullen enkel door middel van gedateerde en genummerde bijvoegsels
aangekondigd worden (gepubliceerd door ofwel de organisator ofwel de sportcommissarissen).
De Sportreglementen van de Belgische kampioenschappen worden op volgend adres vermeld :
www.racb.com
Ingevolge hun inschrijving verklaren de deelnemers en piloten zich akkoord om deze teksten te
respecteren en om onderhavig reglement te beschouwen als integraal deel van het specifiek
reglement van hun beker, serie of kampioenschap.
Artikel 3. Specifieke informatie omtrent de meeting.
3.1 Naam van de meeting :

« Benelux Open Races »

3.2 Nationale Sportautoriteit :

Royal Automobile Club of Belgium
RACB SPORT
Aarlenstraat 53
1040 Brussel (België)
Tel : +32 2 287.09.11
Fax : +32 2 675.61.19
Email : sport@racb.com

races@kronosevents.be
www.kronosevents.be

+32 81 632 380
+32 81 632 381

3.3 Organisator :

Kronos Events SA
Rue des Pieds d’Alouettes 37
5100 Naninne (België)
Tel : +32 81 63.23.80
Fax : +32 81 40.17.25
Email : races@kronosevents.be

3.4 Secretariaat en permanentie :

Tot vrijdag 13 juni 2014 om 12u00 : zie « Organisator »
Laurent Voogt +32 494 51.70.87
Vanaf vrijdag 13 juni 2014 om 15u00: Circuit Zandvoort.

3.5 Datum en plaats van de meeting : 14 & 15 juni 2014
Circuit Zandvoort – Nederland
3.6 Circuit :

Circuit Zandvoort – Nederland
Lengte : 4.200 m
Rijrichting : in wijzerzin

3.7 Inschrijvingen :

Conform met de reglementen van de aanwezige series.
Sluiting van de inschrijvingen : vrijdag 13 juni 2014 om
12u00.

3.8 Sportieve controle :

Volgens de timing in bijlage
Waar ? « Welcome Office », Gelegen naast de “Slipschool
R. Slotemaker” aan de ingang van het circuit.

Gerechtvaardigde aanvragen voor derogaties kunnen per mail gericht worden aan de
koersdirecteur (laurent@kronosevents.be) en aan de verantwoordelijke licenties RACB
(cb.sport@racb.com) en zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het College van
Sportcommissarissen.
Aandacht ! Buitenlandse piloten die houder van een Nationale licentie dienen in het
bezit te zijn van een verklaring afgegeven door hun ASN, met daarin de toestemming
om aan de meeting deel te nemen. Deze verplichting geldt niet voor houders van een
Internationale licentie.
3.9 Technische controle

Volgens de timing in bijlage.
Waar ? Technisch Centrum op het Circuit van Zandvoort.

Gerechtvaardigde aanvragen voor derogaties kunnen per mail gericht worden aan de
koersdirecteur (laurent@kronosevents.be) en aan de technisch verantwoordelijke RACB
(jpdb.sport@racb.com) en zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het College van
Sportcommissarissen.
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3.10 Officieel uitslagenbord:

Media Center Circuit Zandvoort – 1ste verdieping Tango
Paddock.

3.11 Briefing :

Volgens timing in bijlage.

Waar? Briefing Room, Media Center 1e verdieping, Tango Paddock.
Ongerechtvaardigde afwezigheid op de briefing(s) zal bestraft worden met een boete van 100 €.
3.12 Gesloten Wagenpark :

Waar? : Technisch Centrum Circuit Zandvoort.

3.13 Duur van de races :

Volgens timing in bijlage van dit reglement.

Artikel 4. Officiëlen.
Promotor van de Meeting

Marc VAN DALEN
Jean-Pierre MONDRON

Lic. 3063
Lic. 3062

4.1 Koersdirectie :
Directeur van de meeting
Adjuncten

Laurent VOOGT
Philippe GODET

Lic. 1426
Lic. 2411

Koersdirecteur BGDC

Guy DUPONT

Lic. 1993

4.2 Secretaris van de meeting :

Valérie DE BACKER
Nathalie DAUBREME
Vanessa BOUCHAT
Geneviève FORTHOMME (BGDC)

Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Denis DECLERCQ
Pascal NOTELAERS
Thierry DEFLANDRE

Lic. 1745
Lic. 1242
Lic. 1142

4.4 Technische Commissarissen :
Afgevaardigde

Alain MARQUET

Lic. 2265

4.5 Medische dienst :
Hoofd medische dienst Zandvoort

Circuit Zandvoort
Alexandre BOL

Lic. KNAF 32407

4.6 Tijdwaarneming :
Coordinator Circuit Zandvoort

RIS Timing (Michaël GOBLET)
Hans PRUIJS

Lic. 2375
Lic. KNAF 16316

4.3 Sportcommissarissen :
Voorzitter van het college :
Leden :

races@kronosevents.be
www.kronosevents.be

1991
3183
3117
3125

+32 81 632 380
+32 81 632 381

4.7 Baancommissarissen :
Hoofd baancommissarissen :

Circuit Zandvoort
Paul BECK

Lic. KNAF 10619

4.8 Standcommissarissen :
Hoofd standcommissarissen :

Circuit Zandvoort
Jan-Willem MOL

Lic. KNAF 35480

4.9 Veiligheid :
Chief Race Control Zandvoort

Jean-Marc PLARD
John VAN WOONING

Lic. 2756
Lic. KNAF 16186

4.10 Relatie deelnemers :

André POUSSEUR
Iwan DELHEZ
Michel DE BACKER
Nicolas DUBOIS (BGDC)
Michel De RUYDTS (BGDC)

Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

2094
2929
2930
tba
2810

Artikel 5. Timing.
De timing in bijlage maakt integraal deel uit van dit reglement.
De meeting vangt aan met de technische en/of sportieve keuringen en eindigt bij het
verstrijken van een van volgende termijnen :
- Termijn van protest of van beroep of het einde van de auditie
- Einde van de sportieve en/of technische keuringen in conformiteit met de Code
5.1 Start van de wedstrijden: De procedures zullen toegelicht worden tijdens de briefings.
5.2 Opening paddock : vrijdag 13 juni 2014 vanaf 17u00.
Artikel 6. Verzekering.
Het Circuit van Zandvoort heeft een verzekering genomen in conformiteit met de huidige
wettelijke voorzieningen.
Artikel 7. Divers.
7.1 Maximale snelheid toegelaten in de pitlane is 60 km/u.
7.2 In de VW Fun Cup zijn er “pitstopvensters” voorzien om de 50 minuten, opening 10 minuten
vóór en sluiting 10 minuten na het ideale uur.
7.3 Voor alle series heeft de wedstrijddirecteur van de serie en/of de directeur van de meeting, in
overleg met een lid van het College van Sportcommissarissen, het recht om een sanctie onder
de vorm van een « Drive Through » toe te passen in plaats van een andere voorziene of niet
voorziene sanctie in het overzicht van de sancties. Alle andere beslissingen en/of sancties
zullen overgelaten worden aan de beoordeling van het College van Sportcommissarissen.
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7.4 Protest aantekenen
Het bedrag van het
Recht van beroep :
Het bedrag van het
Het bedrag van het

:
recht van protest vastgesteld door de RACB Sport : 500€
nationale recht van beroep (RACB Sport) : 2.000€
internationale recht van beroep (FIA) : 12.000€

7.5 Naast de voorziene bekers en de trofeeën voor de podiumceremonies zal er geen enkele
andere beloning uitgereikt worden.
7.6 In Zandvoort dienen de periodes van motorenstilte (MOTORSILENCE) absoluut gerespecteerd
te worden. Geen enkel motorgeluid wordt tijdens die periode toegelaten. Boetes zijn
vastgesteld op 250€.
De meeting is gereglementeerd op 95dB dynamisch gemeten, en het is dus
verboden om boven dat niveau te gaan. De wagens dienen aan deze norm te
beantwoorden tijdens de ganse duur van de meeting. Geen enkele wagen met
meer dan 95dB zal op de omloop toegelaten worden.
7.7 Het aantal voertuigen toegelaten aan de trainingen en aan de races georganiseerd door de
Organisator is beperkt volgens de normen vastgesteld door de FIA of de RACB.

Visa RACB SPORT N° : C-Z-BOR-011-B op datum van 20/05/2014
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