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FRANCO FUN FESTIVAL – TEAM INFO 2
Beste vrienden van de VW Fun Cup,
We hopen dat uw voorbereidingen voor de volgende race van het seizoen vlot verlopen!
Hier is nog wat nuttige info voor het Franco Fun Festival.
Vergeet ook niet Team Info #1 te bekijken voor meer informatie.
TIMING - NIEUW
De meest recente timing is beschikbaar op onze website in de rubriek ‘Race Guide’ via deze
link.
INSCHRIJVINGEN RIJDERS
We verwachten nog veel inschrijfformulieren voor het Franco Fun Festival. Ter herinnering:
elke teammanager is verantwoordelijk voor de inschrijving van zijn rijders. Afspraak online
om ons alle gegevens door te geven vóór 20 mei. Die informatie is belangrijk voor de
verzekering maar ook voor onze communicatie!
PADDOCK, PARKING & TOEGANG
De toegangsuren zijn niet veranderd. U kan deze informatie in Team Info #1 terugvinden.
Er is wel een grote verandering wat betreft privéwagens. Door het aantal
ingeschreven wagens is het onmogelijk om de parking in de Paddock Rood te organiseren.
Daarom zal de parking op P14 georganiseerd zijn. U krijgt toegang met het wachtwoord
'FUNRACES' en dat enkel via de ingang van La Source.
BENZINE
Ter herinnering:


Een waarborg van €800 moet door de teams van de Belgische VW Fun Cup betaald
worden op de BNP Paribas/Fortis-rekening voor maandag 20 mei 2019:
IBAN BE86 0016 6889 0050
BIC GEBABEBB
Communicatie: Franco Fun Festival - n° van de auto



De benzineprijs is de volgende: prijs van de dag + €0,88 voor de service per
liter excl. btw.

ADMINISTRATIEVE CONTROLE - NIEUWE INFORMATIE
Vrijdag 24 mei
8.30u - 18.00u
Fun Club - Achter F1-boxen 31-32-33
Zaterdag 25 mei
9.00u - 13.00u
Fun Club - Achter F1-boxen 31-32-33
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Rijders moeten de verschillende zaken meebrengen:
- Licentie
Ter herinnering: alle rijders die hun licentie getoond hebben tijdens het seizoen, moeten dat
niet meer herhalen tijdens de andere raceweekends. Ze moeten op dat moment wel
langskomen om hun persoonlijke chip te controleren in lokaal 115.
BRIEFING - NIEUWE PLAATS
- Teammanagers
Zaterdag 25 mei
- Rijders

13.00u stipt

Zaterdag 25 mei

14.00u stipt

Eau Rouge
Eau Rouge

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.
PASSAGIERSPAS - NIEUWE INFORMATIE
Voor alle Biplaces moet er een verantwoordelijke aangeduid worden die het volgende op zich
moet nemen:
- In ontvangst nemen van het inschrijfschrift vanaf vrijdag in lokaal 115.
- Passagiers helpen om hun formulier volledig in te vullen, op een locatie naar keuze of
opnieuw in lokaal 115. Die schriftjes moeten volledig ingevuld zijn vòòr het bezoek aan de
sportcommissarissen om de armband op te halen!
- De passagiers vergezellen naar lokaal 113 met het schriftje grondig ingevuld om de
inschrijving te voltooien.
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.
Tot binnenkort in Francorchamps!
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