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Teaminfo BGDC #3 - Zandvoort 200 – 27 en 28 mei 2017
Beste Piloot en/of Teamchef,
Hieronder vind je informatie over de ZANDVOORT 200-wedstrijd, die doorgaat op het circuit van

Zandvoort (NL) op 27 en 28 mei aanstaande.
Je kan ook terecht op onze website www.bgdc.be waar je de meest recente timing vindt.
Voor alle communicatie en/of algemene vragen, gebruik je best het e-mailadres circuit@bgdc.be . Je
vermeldt dan in de hoofding je wedstrijdnummer en een korte beschrijving van je vraag, bijvoorbeeld ‘
ZANDVOORT 200 – wagen xxx – plaatsing vrachtwagen’.
Voor alle communicatie en/of sportieve vragen, gebruik je best het e-mailadres sport@bgdc.be . Je
vermeldt dan in de hoofding je wedstrijdnummer en een korte beschrijving van je vraag, bijvoorbeeld ‘
ZANDVOORT 200 – wagen xxx – onderwerp’.
Gemotiveerde aanvragen voor een derogatie op het Sportreglement moeten door de betrokken piloot
gestuurd worden naar sport@bgdc.be met in de hoofding ‘ ZANDVOORT 200 – wagen xxx – aanvraag
derogatie (+ waarvoor)’. Ter informatie, sommige derogatie-aanvragen kunnen alleen door de
Sportcommissie beoordeeld worden.
Aanvragen voor een derogatie op het Technisch Reglement moeten zo snel mogelijk verstuurd worden
naar circuit@bgdc.be Wij sturen deze door naar de juiste diensten.
Je kan ook telefonisch contact opnemen met :
Patrick VAN BILLOEN (Frans, Nederlands, Engels)
Bernard DELVENNE (Frans)

+32 475/82.30.20
+32 472/60.01.75

Inschrijving :
Indien dit nog niet gebeurd is, ga dan naar de website www.bgdc.be
(Klik op « Inschrijven » en vul het formulier in)

Verplichte reclame :
Met uitzondering van de BMW Clubsport Trophy en BMW M235i, MOETEN alle deelnemers de
verplichte publiciteitsklevers aanbrengen, hetzij :
 1 x Zonneband Yokohama/BGDC
 3 x Achtergrond wedstrijdnummers (verschillend per divisie)
 3 x « HobbyAlu » onder de achtergrond wedstrijdnummers
 3 x « 100series.be » boven de achtergrond wedstrijdnummers
U kan de verzending van zonneband, achtergronden en wedstrijdnummers bestellen per e-mail via
circuit@bgdc.be met vermelding van uw wedstrijdnummer en ‘aanvraag verzending klevers’. De
verzending wordt uitgevoerd door een transportbedrijf tegen betaling. Afhaling op afspraak in
Drogenbos is kosteloos.

Opgelet : voor het ontbreken ervan kan deelname aan de wedstrijd geweigerd worden.
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Alle gegevens van de Teamchef en/of zijn adjunct indien de teamchef een piloot zou zijn, moeten
VERPLICHT verstuurd worden naar sport@bgdc.be met vermelding van Wedstrijdnummer – Teamchef
– voornaam naam gsm e-mailadres. De Teamchef en zijn eventuele adjunct MOETEN aanwezig zijn
op de briefing.

Welcome Center :
Geen welcome ( geen pass nodig )

Pitbox & sleutels :
Geen boxen ter beschikking

Betalende oefenritten – Vrije trainingen – kwalificatie :
Betalende training
- zaterdag 27 mei 09.00 – 10.50u
Prijs : 200€ .
Toegang tot de pitlane via Paddock 1. Geen assistentievoertuigen in de pitlane, via box 1.

Kwalificaties & wedstrijden :
Kwalificaties
– zaterdag 27 mei
17.10 – 17.55u
Wedstrijd
– zondag 28 mei
14.20 – 17.40u
Toegang tot de pitlane, langs het hek achteraan de paddock, enkel voor wedstrijdwagens, en
terug via dezelfde weg. Parc Fermé na kwalificaties en wedstrijd aan het BGDC-gebouw in de
paddock.
Voor de servicemensen, toegang tot de pitlane via Paddock 1. Gelieve u steeds ter hoogte van
dezelfde box te plaatsen in de pitlane tijdens de trainingen en de wedstrijd. Dit boxnummer
wordt u toegewezen tijdens de briefing.

Plaatsing in de paddock :
Gelieve ons zo snel mogelijk door te geven hoeveel plaats je nodig hebt. Dit kan per e-mail naar
circuit@bgdc.be

Vrachtwagens hoger dan 3.10 meter kunnen niet door de tunnel !! Toegang tot het
circuit voor deze voertuigen :
vrijdag 26 mei
zaterdag 27 mei
zondag 28 mei

van 18 tot 21u
van7tot8u
van10.50tot11u
van7tot8u
van12.30tot14u

van13tot14u
na18u

van18tot21u

Een grondzeil voor onder de competitiewagens is verplicht !
Er is voldoende ruimte in de paddock. Kruip niet ergens weg in een hoekje. De ruimte naast
het BGDC-gebouw is voorzien voor de BMW Racing Cup.

Tijdswaarneming :
Alle deelnemers moeten verplicht een transponder huren voor 10€.
Een licentie of identiteitskaart voorzien, in te ruilen voor de transponder.
Terugname van de transponders op het secretariaat :
zondag 28 mei
van 19 tot 20u
Transponders die niet op tijd worden ingeleverd zullen aangerekend worden : 450€

Live chrono op www.its-results.com.

Gepersonaliseerde kazuifels voor toegang tot de signalisatiezone pitmuur :
Deze zullen verkocht worden voor 20€ per paar en overhandigd samen met de transponder bij de
administratieve controle tijdens de openingsuren van het secretariaat.
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Wie laat inschrijft zal kazuifels krijgen zonder nummer, MAAR deze zullen omgeruild worden voor
gepersonaliseerde bij de volgende wedstrijd na inlevering van de tijdelijke. Kazuifels zijn het hele jaar
geldig.

Brandstof :
Brandstofbevoorrading kan enkel aan het tankstation op het circuit. Geen enkel transport van
brandstof wordt toegestaan van buiten het circuit.

Technische Controle :
Paddock BGDC in het BGDC-gebouw – zaterdag 27 mei van 14 tot 16u.

Kledingnazicht :
Paddock BGDC in het BGDC-gebouw – zaterdag 27 mei van 14 tot 16u.
Controle op de kleding enkel voor de piloten die nog geen nazicht hebben ondergaan in 2017

Briefing :
Paddock BGDC in het BGDC-gebouw – zaterdag 27 mei om 16.15u.

Administratieve controle :
Paddock BGDC in het BGDC-gebouw – zaterdag 27 mei van 14 tot 16u.
Tijdens de wedstrijd zal er een permanentie zijn in het hoofdgebouw in paddock 1.

Persaccreditaties :
Gelieve ons een aanvraag te sturen via circuit@bgdc.be met vermelding van Zandvoort 200 –

Persaccreditatie.

Motorstilte :
vrijdag 26 mei
zaterdag 27 mei
zondag 28 mei

na 18u
tot 9u
tot 9u

van13tot14u
van12.30tot14u

na 19u
na 18u

Maximale geluidslast = 97dB
Podiums :
voor de wedstrijd in Dijon 300 = zaterdag 27 mei om 18,30u
voor de wedstrijd Zandvoort200 = zondag 28 mei om 18u

Ter herinnering :
- Heb je de wagen al ingeschreven ?
- Als de wagen nog niet gereden heeft in België, heb je een technische identiteitskaart gemaakt ?
- Heb je alle piloten opgegeven, met hun vergunningnummer, -graad, en nationaliteit ?
- Hebben je piloten met een buitenlandse nationale vergunning een schriftelijke toestemming van hun
ASN om deel te nemen aan Zandvoort200 ?
- Heb je een « deelnemer » gekozen voor de wagen ?
- Heb je je vergunning en je pilotenuitrusting bij ?
- Heb je het inschrijvingsrecht betaald ? Bij late betaling moet je het bewijs van betaling voorleggen op
het secretariaat.
- Bij laattijdige betaling is er een boete van 51€, te betalen vóór aanvang van de meeting !
- Heb je een beschermzeil voor op de grond ?
- Denk aan een brandblusser en de uitrusting voor de tankers.
VEEL PLEZIER !!!
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