NOTE INFORMATION
Licences
1) Vous avez déjà été détenteur d’une licence circuit annuelle RACB (minimum int D Fun
Cup) ?
1) Allez sur le site www.racb.com et connectez-vous à votre profil personnel pour faire la
demande de licence International D restricted to Fun Cup/FFST/BGDC classe A/B
2) Passez une visite médicale chez un médecin agréé (liste disponible ici)
Attention : si vous avez 45 ans, vous devez faire un test à l’effort chez un cardiologue de votre
choix. Renvoyez ensuite le protocole au RACB à l’adresse cb.sport@racb.com 8 jours avant
l’épreuve.
3) Payez par virement sur le compte indiqué au moyen de la communication structurée

2) Vous n’avez jamais eu de licence annuelle circuit RACB (minimum int D Fun Cup) ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
1) Inscrivez-vous à une session de test sur circuit à Zolder (www.racb.com) via votre compte pour
l’obtention d’une licence circuit annuelle et faites ensuite la demande de licence comme reprise cidessus (minimum 16 ans !)
Dates disponibles : 29/07/2020 – 26/08/2020 – 16/09/2020 – 06/11/2020
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2) Faites un essai en VW Fun Cup avec une licence uniquement valable pour un week-end de
course (licence « one event Fun Cup ») en passant une courte évaluation théorique et pratique sur
place (minimum 18 ans !)

Faites ensuite la demande de licence sur le site et suivez la même procédure médicale que pour une
licence annuelle.

Attention : cette licence « one event » n’est renouvelable qu’une seule fois dans l’année.

3) Vous voulez embarquer à bord d’une voiture comme passager lors d’une course ?
Vous pouvez demander un pass passager sur le site www.racb.com à partir de 16 ans, avec
autorisation parentale si vous êtes mineur.

Créez-vous un compte personnel, présentez une attestation médicale de votre médecin traitant qui
atteste que vous êtes apte à pratiquer les sports moteurs et payez par virement sur le compte
indiqué au moyen de la communication structurée

INFORMATIENOTA
Licenties
1) Was u al eerder in het bezit van een jaarlijkse circuitlicentie van de RACB (minimaal int.
D Fun Cup)?
1) Surf naar de website www.racb.com en log in met uw persoonlijk profiel om een aanvraag
in te dienen voor een licentie International D restricted to Fun Cup/FFST/BGDC klasse A/B
2) Ga langs bij een door de RACB erkende dokter (lijst beschikbaar hier)
Opgepast: bent u 45 of ouder, dan moet u een cardiologische test afwerken bij een specialist
naar keuze. Stuur het attest vervolgens naar de RACB met het adres cb.sport@racb.com 8
dagen voor de race.
3) Betaal met overschrijving op het aangegeven rekeningnummer met de gestructureerde
mededeling.

2) U heeft nooit eerder een jaarlijkse circuitlicentie van de RACB (minimaal int. D Fun Cup)
gehad?
Er zijn twee mogelijkheden:
1) Schrijf u via uw profiel in voor een testsessie op het circuit van Zolder (www.racb.com) om uw
jaarlijkse licentie te behalen en dien vervolgens een licentieaanvraag in zoals hierboven wordt
beschreven (minimaal 16 jaar oud!).
Beschikbare datums: 29/07/2020 – 26/08/2020 – 16/09/2020 – 06/11/2020
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2) Proef van de VW Fun Cup met een licentie die enkel voor één raceweekend geldig is (licentie ‘one
event Fun Cup’). Ter plaatse wordt een theoretische evaluatie en praktijktest afgewerkt (minimaal 18
jaar oud!).
Vervolgens doet u een licentieaanvraag op de site en volgt u dezelfde medische procedure als voor
een jaarlijkse licentie.
Opgepast: die ‘one event’-licentie kan slechts eenmaal per jaar vernieuwd worden.

3) Wil u aan boord van een racewagen plaatsnemen als passagier tijdens een wedstrijd?
U kan een passagierspas aanvragen op de website www.racb.com vanaf 16-jarige leeftijd, met
ouderlijke toestemming als u minderjarig bent.
Maak uw persoonlijk profiel aan, zorg voor een medisch attest van uw huisdokter dat u geschikt
verklaart voor de uitoefening van autosport en betaal via overschrijving op het aangegeven
rekeningnummer met de gestructureerde mededeling.

