FRANCO FUN FESTIVAL
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FRANCO FUN FESTIVAL
Beste vrienden van de VW Fun Cup,
We hopen dat uw voorbereidingen voor de volgende race van het seizoen vlot verlopen! Hier
is de eerste nuttige info voor het Franco Fun Festival.

TIMING
De meest recente timing is beschikbaar op onze website in de rubriek ‘Race Guide’ via deze
link.
INSCHRIJVINGEN TEAMS
U wenst deel te nemen aan de race van het Franco Fun Festival maar u bent nog niet
ingeschreven? Aarzel niet langer en neem contact op met Vanessa Bouchat:
vanessa@kronosevents.be of +32 494 517 091.
INSCHRIJVINGEN RIJDERS
Elke teammanager is verantwoordelijk voor de inschrijving van zijn rijders. Afspraak online
om ons alle gegevens door te geven vóór 20 mei.
INSTALLATIE PADDOCK & TOEGANG
De opbouw in de F1-paddock gebeurt op donderdag 23 mei vanaf 19.00u.
Toegang via Blanchimont (verplichte ingang voor vrachtwagens):
- donderdag 23 mei van 19.00u tot 00.00u


Teams die zich installeren in de F1-zone en aankomen voor 20.00u moeten
in Paddock Paars en in de 'Overflow' wachten.

- vrijdag 24 mei van 7.00u tot 00.00u
- zaterdag 25 mei van 7.00u tot 00.00u
- zondag 26 mei van 7.00u tot 00.00u
Toegang via Ster:
Elke dag 24/24
Toegang via La Source:
- vrijdag 24 mei van 7.00u tot 23.00u
- zaterdag 25 mei van 7.00u tot 23.00u
- zondag 26 mei van 7.00u tot 20.00u

WACHTWOORD TOEGANG CIRCUIT: FUNRACES
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PARKING
Alle voertuigen moeten geparkeerd worden op Paddock Rood. De toegang tot de F1-paddock
wordt uitsluitend toegelaten aan technische voertuigen. U kan een toegangsbewijs voor de
F1-paddock verkrijgen bij de organisatoren (Kronos Events & M3).
BOXEN & SLEUTELS
De sleutels van de pitboxen kunnen opgehaald worden in de Key Collection Paddock Office –
gelijkvloers Endurance-pitlane.
Waarborg: €300/Endurance-box
€500/F1-box F1
Hier zijn de openingsuren waarop u uw sleutels kan krijgen/teruggeven:
- donderdag 23 mei van 14.00u tot 22.00u
- vrijdag 24 mei van 7.00u tot 20.00u
- zaterdag 25 mei van 7.00u tot 20.00u
- zondag 26 mei van 7.00u tot 21.00u
CIRCUIT
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om:



De containers gemarkeerd met de afkorting ‘OIL’ die naast de pitgarages staan te
gebruiken voor de afvoer van olie;
Alle afval te sorteren en de adequate containers te gebruiken voor industrieel afval
zoals batterijen, olievaten, oliefilters, verdunners, schokdempers… en andere
gelijkaardige producten.

Het is verboden om:



Iets anders dan olie in die containers te gieten;
Gebruikte olie of ander giftig afval in de vuilbakken, riool, goot of eender waar op de
site van het circuit te deponeren.

VERANTWOORDELIJKHEID PILOOT
Elke piloot is verantwoordelijk voor zijn daden en voor de eventuele schade aan de
infrastructuur (o.a. vangrails) en dient de veroorzaakte schade te vergoeden.
RADIO & COMMUNICATIE
Geen enkel communicatiesysteem tussen het team en de wagen (radio, telefoon, walkie
talkie, enz.) wordt geaccepteerd. Iedere rijder of ieder voertuig die van de regel afwijkt,
wordt gediskwalificeerd en bedacht met een boete van €1000.
BENZINE
De brandstofbevoorrading dient verplicht en exclusief te gebeuren via het Totalbenzinestation gelegen beneden in de paddock volgens deze timing:
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- vrijdag 24 mei van 9.00u tot 12.15u en van 13.00u tot 18.00u
- zaterdag 25 mei van 8.30u tot 18.00u
- zondag 26 mei van 9.30u tot 18.00u
Tankprocedure: gelieve de benzinenota te lezen.
De prijs van de benzine (of diesel) en de procedure voor de waarborg worden heel
binnenkort meegedeeld.
ADMINISTRATIEVE CONTROLE
vrijdag 24 mei
8.30u - 18.00u
zaterdag 25 mei
9.00u - 13.00u

Plaats TBA
Plaats TBA

Rijders moeten de verschillende zaken meebrengen:
- Licentie
- Belgian VW Club-kaart
- persoonlijke chip
Tijdens dit evenement moet iedere rijder zich aanmelden met zijn chip. Nieuwe rijders of
rijders die hun chip verloren hebben, moeten daarvoor de som van 15 euro betalen. Die
transponder wordt voor het volledige seizoen toegewezen aan de rijder. Hij wordt geleverd
samen met verschillende papieren armbanden, met als doel de transponder op zijn plaats te
houden. Die techniek kan aantonen welke rijder op welk moment aan het stuur zit. Als de
transponder verloren gaat, kan een nieuw exemplaar aangekocht worden aan hetzelfde
tarief. Bewaar de transponder dus op een veilige plaats.
Alle rijders die hun licentie getoond hebben tijdens het seizoen, moeten dat niet meer
herhalen tijdens het tweede raceweekend. Ze moeten op dat moment wel langskomen om
hun afstand van verhaal te tekenen en de rijdersarmband te ontvangen.
Rijders uit België:
• Houders van een
• Houders van een
• Houders van een
• Houders van een

internationale A, B of C vergunning
internationale D2 of D3 vergunning
Belgische C-Circuit vergunning
‘One Event VW Fun Cup’-vergunning (meer info hieronder)

Rijders uit het buitenland:
• Houders van andere nationale Europese vergunningen van eenzelfde niveau met verplichte
toelating van hun ASN.
• Houders van andere buitenlandse vergunningen van eenzelfde niveau met verplichte
toelating van hun ASN en in akkoord met RACB Sport.
Voor elke gerechtvaardigde uitzondering contacteert u Meeting Director Laurent Voogt:
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laurent@kronosevents.be
ONE DAY LICENCE
Voor deze meeting kan een 'One Event VW Fun Cup'-vergunning aangevraagd worden. Wat
moet u doen om die te verkrijgen?
1. Een aanvraag sturen naar Laurent Voogt - laurent@kronosevents.be
2. U inschrijven op de RACB-website via deze link. (Kies 'One Event Licence - One Event
VW Fun Cup')
3. Een medisch onderzoek afleggen bij een door RACB Sport erkende arts (zie de lijst via
deze link)
4. Een theoretische cursus volgen die wordt gegeven tijdens het weekend van de
meeting en slagen voor de test.
5. Een stage volgen tijdens het evenement onder leiding van een door RACB Sport
erkende persoon.
6. Ter plaatse €65 betalen voor uw persoonlijke verzekering.
Planning van de examens: zaterdag 25 mei
11.45u: afspraak bij het secretariaat (Plaats TBA)
12.00u - 12.40u: theoretische les VW Fun Cup
14.00u: Rijdersbriefing
15.20u - 17.20u: praktijkles VW Fun Cup - de teammanager is verantwoordelijk om de
koersdirectie te verwittigen wanneer de kandidaat op de piste gaat
TECHNISCHE CONTROLE RIJDERS
vrijdag 24 mei
8.30u - 18.00u
zaterdag 25 mei
9.00u - 13.00u

Pitlane F1 Box 2
Pitlane F1 Box 2

Alle nieuwe rijders moeten zich aanmelden voor de technische controle met hun individuele
competitie-uitrusting: racepak, ondergoed voor het volledige lichaam, handschoenen,
kousen, schoenen, balaclava, helm en het HANS®-systeem ter bescherming van het hoofd
en de nek.
CONTROLE TEAMMANAGERS
De teammanagers van het Belgisch kampioenschap worden op afspraak uitgenodigd om zich
aan te melden voor een controle van diverse documenten. Ze worden net voor het
evenement persoonlijk gecontacteerd om een tijdschema op te stellen dat voor iedereen
past.
OPGEPAST : HERINNERING voor de procedure om in het 'Pure'-kampioenschap in te
schrijven.
Extract van het Sportief Reglement (Art.8 - pagina 7 - Kampioenschap Pure): "Teams die

hun auto in dat kampioenschap willen inschrijven, moeten dat te kennen geven bij hun
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administratieve controle en het inschrijfformulier invullen".
Als u geen afspraak hebt omdat uw inschrijvingsdossier in orde is, kunt u tijdens de
administratieve controle bij secretaresse Nathalie of Valérie komen om te vermelden dat u
een wagen in het Pure-kampioenschap zal inschrijven. Ter plaatse dient u een formulier in te
vullen. Geen enkele aanvraag zal na het einde van de administratieve controle in rekening
gebracht worden.
TECHNISCHE CONTROLE WAGENS
vrijdag 24 mei
8.30u - 18.00u
zaterdag 25 mei
9.00u - 13.00u

In de boxen
In de boxen

De aanwezigheid voor alle wagens en rijders is verplicht. Voor elke gerechtvaardigde
uitzondering contacteert u Laurent Voogt: laurent@kronosevents.be
De gegevens van de Technisch RACB Sport Dienst, technique@racb.com
BRIEFING
- Teammanagers
Zaterdag 25 mei
- Rijders
Zaterdag 25 mei

13.00u stipt
14.00u stipt

Pit Building F1, 1ste verdieping, lokaal 132
Pit Building F1, 1ste verdieping, lokaal 132

Iedere rijder/teammanager moet aanwezig zijn, maar dat ook bevestigen door zijn
handtekening te plaatsen bij aankomst in het lokaal van de briefing. Een rijder/teammanager
die niet getekend heeft, wordt als afwezig beschouwd en kan dus niet aan de wedstrijd
deelnemen. Als het voor u onmogelijk is om aan de briefing deel te nemen, moet u een
uitzondering aanvragen bij Meeting Director Laurent Voogt: laurent@kronosevents.be.
BELGIAN VW CLUB LIDMAATSCHAP
De Belgian VW Club, officieel erkend als Renstal door RACB Sport, biedt zijn Leden-Piloten de
mogelijkheid om hun autosportvergunning bij hen te nemen.
Gezien het feit dat u als deelnemer aan de VW Fun Cup verplicht bent Lid-Piloot te worden
van de Belgian VW Club, is het mogelijk interessanter om uw vergunning bij de Belgian VW
Club te nemen en zo de dubbele kosten van een team te vermijden.
U gaat als volgt te werk:
- Schrijf u in als Lid-Piloot van de Belgian VW Club door het inschrijvingsformulier op de
website www.belgianvwclub.be in te vullen en het bijhorende lidgeld van €50 te betalen. Het
lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar.
- Bij het aanvragen van uw RACB-vergunning, wat enkel nog mogelijk is online via
www.racb.com, volstaat het de Belgian VW Club aan te duiden als renstal. Bent u in orde
met uw lidmaatschap bij de Club, dan wordt de RACB automatisch op de hoogte gebracht.
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Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de Belgian VW Club: +32
(0)2/640.80.14; info@belgianvwclub.be
PASSAGIERSPAS
Elke aanvraag voor een passagierspas dient gericht te worden aan een vertegenwoordiger
van RACB Sport.
De passagier moet:
• Zich aanmelden bij zijn/haar behandelende arts om een medisch attest te bekomen dat
hem/haar geschikt verklaart voor het uitoefenen van autosport.
• Ter plaatse een weekendpas van €65 kopen die de persoonlijke verzekering vormt.
• Op zijn erewoord verklaren dat hij/zij aan geen enkele aandoening lijdt die van die aard is
dat zijn/haar gezondheidstoestand kan verslechteren in het kader van een sportevenement.
• Een afstand van verhaal tekenen.
Opgelet! Die pas wordt alleen afgeleverd aan personen die minstens 16 jaar oud zijn.
De passagiers dienen aan dezelfde veiligheidsvoorschriften te voldoen als de piloten en
zullen bijgevolg ook uitgerust dienen te zijn met een overal, helm, HANS®-systeem,
brandveilig ondergoed, enz.
PAYING PRACTICE
VW FUN CUP
vrijdag 24 mei
van 10.30u tot 12.00u en van 15.00u tot 17.00u
Inschrijving: €450 excl. btw / wagen
Hoe kunt u uw wagen inschrijven?
- Per mail naar d.myter@orange.fr
- Betaling van de paying practice via M3, alleen via overschrijving (bankgegevens)
Gelieve deze mededeling gebruiken: FRC SPA 2019 ESSAIS LIBRES FC/LJSC N°XXX
Opgelet: geen betaling met bankkaart ter plaatse!!!
- Alle deelnemende rijders moeten hun administratieve en technische controles afgewerkt
hebben om op het circuit te kunnen rijden.
SPORTIEF
VW FUN CUP: ACHT UUR WEDSTRIJD
Opgepast: dit jaar zijn er pitstopvensters voor de rijderswissels.
Die vensters voor de rijderswissels vinden plaats om de 40 minuten. De duur om een wissel
uit te voeren bedraagt 26 minuten (opening van het venster 13 minuten ervoor, sluiting 13
minuten erna). Dubbele stints zijn dus verboden (eenzelfde rijder mag dus geen twee
opeenvolgende rijbeurten afwerken).
De benzinebevoorrading is vrij en kan dus op eender welk moment in de race worden
uitgevoerd, tijdens of buiten het vensters voor de rijderswissels.
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Er is nog altijd een neutralisatie van 5 minuten voor de tankstop, tussen de ingang en de
uitgang van het benzinestation.
Maximale benzinebevoorrading: 42 liter voor de benzinewagens, 30 liter voor de
dieselversies.
We kijken uit naar uw komst tijdens Franco Fun Festival! Tot binnenkort!
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