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Info Team 100 Series by BGDC #2 
 

Beste rijder of teambaas, 
 

Hieronder vindt u informatie die betrekking heeft op de ‘’Magny-Cours 200’’ die wordt gereden 
op 20-21 april 2019 op het circuit van Nevers Magny-Cours. 
 

U kan tevens onze site raadplegen op www.bgdc.be waar u de meest recente timing kan 
terugvinden. 
 

Voor alle contacten en/of algemene vragen gebruikt u bij voorkeur het e-mail adres 
circuit@bgdc.be en gebruikt u in de ‘onderwerp’ regel uw wedstrijdnummer en de aard van de 
vraag. Bijvoorbeeld « MAGNY200  – wagen xxx – aanhangwagen staat in de weg». 
Voor alle contacten en/of vragen in verband met het sportieve gedeelte gebruikt u het e-mail 
adres sport@bgdc.be en zet u in de ‘onderwerp’ regel uw wedstrijdnummer en de aard van de 
vraag. Bijvoorbeeld : « MAGNY200  – wagen xxx – onderwerp van het bericht ». 
 

Aanvragen voor sportieve en technische vrijstellingen kunnen worden gedownload via de link 
www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019drgspt.pdf en moeten worden verzonden door de 
betrokken rijder/team aan sport@bgdc.be met als onderwerp MAGNY200 – wagen XXX – 
vraag tot vrijstelling + bepaling/vraag. 

!!! Er zal geen toegang tot de paddocks worden verleend  
indien de pas niet correct is ingevuld!!! 

 

Inschrijvingen : 
Indien deze nog niet werden gedaan, dan kanu dat doen op de site www.100series.be 
 

Verplichte reclame 
Alle deelnemers aan de 100 SERIES by BGDC moeten (op uitzondering van een 
aangevraagde en GEMOTIVEERDE vrijstelling) de volgende publiciteit verplicht 
aanbrengen : 

• 1 x zonneband ‘HANKOOK’ 
• 2 x kleine ‘BGDC’ stickers aan beide zijden van de ‘HANKOOK’ zonneband 

• 2 x achtergrond voor de wedstrijdnummers, specifiek aan de divisie 

• 2 x ‘HobbyAlu’ onder de achtergrond voor de wedstrijdnummers 

• 2 x ‘100series.be’ waar normaal de nummerplaten van de wagen zitten 

• 2 x ‘PINOCCHIO’ boven de achtergrond voor de wedstrijdnummers 
numéros 

 

Team Manager : 
Moet VERPLICHT zijn volledige contactgegevens als team-manager en/of dezen van zijn 
adjunct (indien de hoofd team-manager ook deelnemers is) doorgeven aan  sport@bgdc.be 
met vermelding van wagennummer xx - Team-manager – Voornaam Naam Gsm E-
mailadres.De aanwezigheid van de team-manager en eventueel zijn adjunct is VERPLICHT 
tijdens de briefing. 
     

Box & sleutels: 
Dezen zijn te huur voor de prijs van 200€ per wagen. De betaling gebeurt rechtstreeks aan het 
Paddock Office (zie aanduiding ADM op het plan). 
Deze box(en) zijn uitgerust met een TV en hebben 12 op 4 meter als afmeting. 
U dient een box te delen (2 per box) met andere concurrenten MAAR diegene die er als eerste 
intrekt wordt de verantwoordelijke voor die box. Deze boxen dienen te worden vrijgemaakt ten 
laatste twee uren na het vallen van de finishvlag. 
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Er is een wacht-paddock vooraleer u de plaats in de pitlane kan innemen of voor diegenen die 
geen box wensen. Dat is paddock P1A aan de RECHTERZIJDE. 
Er zal ook een paddock zijn voor (P0) voor laden en lossen, voor diegenen die wensen te 
blijven in de nacht van zondag op maandag. 
 
openingsuren PADDOCK OFFICE - ADM (zie plan):  
vrijdag 19 April 2019 08.00 – 21.00 
zaterdag 20 April 2019 08.30 – 22.30 
zondag 21 April 2019 07.30 – 23.30 
 

Tarif voor beschadigingen in de pits en op de piste: 
Verkrijgbaar op het secretariaat 
 

Tijdsopname – enkel voor systeem AMB 
De huur van een transponder aan de prijs van 15€ is VERPLICHT. 
Voor diegenen die zelf een transponder van het type AMB bezitten, gelieve het nummer door 
te zenden aan sport@bgdc.be 
Geef uw licentie en de identiteitskaart door van de verantwoordelijke voor de transponder. 
Afgifte en terugname van de transponders gebeurt in het Paddock Office  
De transponders moeten worden teruggebracht binnen de 30 minuten na de finish. 
De kost voor een niet tijdig teruggebrachte transponder is 450€.  
De live tijden zijn beschikbaar op https://getraceresults.com 
 

Gepersonaliseerde hesjes voor toegang tot de pitmuur (pitbord): 
Dezen zullen worden verkocht aan de prijs van 20€ per paar en worden afgegeven tegelijk 
met de transponders tijdens de administratieve controle binnen de openingsuren van het 
secretariaat. 
Voor de last-minute inschrijvingen zullen ze worden afgegeven zonder nummers MAAR zullen 
dan de volgende race worden vervangen door uw gepersonaliseerde hesjes in ruil voor de 
eerder verstrekte hesjes zonder nummer. 
Zij blijven geldig gedurende het jaar. 
Hesjes van 2018 zijn niet langer geldig. 
 

Brandstof : 
De brandstofbevoorrading kan enkel via het benzinestation langs de omheining van het circuit. 
De betaling kan daar enkel met credit card gebeuren. Er mag geen brandstof worden 
getransporteerd buiten de omheining van het circuit. 
 

Technische controle – TEC op het plan 
zaterdag 20 April 2019  09.00 – 12.00 
   

Controle kledij: 
Zelfde timing als de technische controle 
 

Briefing – in zaal Ayrton Senna – BRI op het plan 
zaterdag 20 April 2019  12.00  
 

Administratieve controle  – Paddock Office – ADM op het plan 
zaterdag 20 April 2019  09.00 – 11.00 
 

Accreditaties : 
Aan te vragen via circuit@bgdc.be  
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Magny-Cours CUPS 2019 
Circuit de Nevers – Magny-Cours 

 

!!! Opgelet : geen toegang indien pas niet volledig is ingevuld!!! 
 

Toegangsuren paddock en aangelanden: 
 

!!! Opgelet : geen aanhangwagens in de paddocks !!! 
 

!!! ZIE OVERZICHT VAN ALLE LINKS ONDERAAN DE PAGINA!!! 
 
 

Woensdag 17/04 14.00 – 22.00 
Dondrdag 18/04  09.00 – 22.00 
Vrijdag 19/04  08.00 – 22.00 
Zaterdag 20/04  07.00 – 23.00 
Zondag 21/04   07.00 – 23.59 
De teams die tot maandag willen blijven met hun vrachtwagens, kunnen die 
parkeren op de plaats die op het plan aangeduid staat met OV. 
De paddock P1A (LINKERKANT) moet worden vrijgemaakt voor zondag 21/04 om 
18u 
De paddocks 0-2-4-OV moeten worden vrijgemaakt voor maandag 22/04 om 12u 
 

!!! GEEN ENKELE WAGEN MAG ACHTER DE BOX WORDEN GESTATIONEERD !!! 
 

Box en sleutels 
Zie uurschema van het Paddock Office 
(behalve de deelnemers aan de Test Day) 
 

Test Day Donderdag 18 April 2019 
Deze incentive dag wordt georganiseerd door het circuit van Nevers Magny-
Cours. 
De verkoopprijs (taks inbegrepen) per sessie van 50 minuten: 200€ 
www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019tdenmc.pdf 
Box beschikbaar voor de deelnemers aan het weekend van de SCC-GT&P en 
VW FunCup. 
Prijs per Box: 186€ (incl. taks) – Waarborg: 300€ 
De tickets en de box dienen te worden geregeld op het bureau dat zich naast 
box 1 bevindt 
 

Paddock Office – ADM zie plan 
Vrijdag 19 April  08.00 – 21.00  
Zaterdag 20 April 08.00 – 01.00 
Zondag 21 April  07.00 – 23.59 
 
Paying Practice 
Paddock Office – zie ADM op plan 
Vrijdag 19 April 2019 : 8.00 – 09.00 13.00 – 13.30 18.30 – 19.30 

http://www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019tdenmc.pdf
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VW FunCup: 200€ - SuperKart: 100€/2 sessies – All Cars: 150€ 
Betaling enkel contant (als ter plaatse) – Inschrijvingen en betalingen vooraf zijn 
mogelijk via de link op de site, zie onderaan deze pagina 
 

Administratieve controle: 
 Zie bijgevoegde uurrooster 

parking ADM zie plan 
FUN CLUB (P1B) voor de VW FunCup 

Contrôle technique : 
 Zie bijgevoegde uurrooster 
  locatie TEC op het plan 
  in de box voor de VW FunCup 
Briefing : 
 Zie bijgevoegde uurrooster – Locatie BRI op het plan – zaal Ayrton Senna 
Essais et courses : 
 Zie bijgevoegde uurrooster en formulier 
 Voor wagens die geen box hebben: 
  Toegang tot de piste via de locatie IN op het plan 
  Doorgang naar de paddock via de locatie OUT op het plan 
Brandstof: 

Er is een benzinestation langsheen de omheining van het circuit met SP98 
– Diesel. Betaling via kredietkaart 

 Het is strikt verboden brandstof te transporteren  
buiten de omheining van het circuit 

 

Nog eens herhalen : 
 

 Barbecues zijn toegelaten in de zones van de PADDOCK 

 Geen enkele maaltijd mag klaargemaakt worden in de box 

 Geen voertuigen in de zone BOX 

 Geen verkoop van dranken/voedsel in de box en de paddocks 
 

Enkele nuttige links: 
Plan:  Toekenning Pit: www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019boxmc.pdf  

Paddock : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019plpad.pdf 

  Pitbox : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019planboxp1.pdf 

Timing : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019tfv1.pdf 

Paying Practice:  
VW FunCup : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppfun.pdf 

  Superkart 250 : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppkart.pdf 

  All Cars : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppall.pdf 

Toelatingen vrachtwagen: www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019attesttruck.pdf 

Vrijstelling : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019drgspt.pdf 

Pass : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019passmc.pdf 
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