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1 INLEIDING  
 

1 Deze rally zal worden ingericht in overeenstemming met de Internationale Sportcode van de FIA 2018 en zijn Bijlagen, het 

Sportreglement van het Belgian Rallychampionship  2018, dat conform is aan de Nationale Sportcode van RACB Sport, 
en het huidig Bijzonder Wedstrijdreglement  
De wijzigingen, additieven en / of veranderingen aan het huidig Bijzonder Wedstrijdreglement zullen enkel worden 
aangekondigd via gedateerde en genummerde Additieven (uitgegeven door de Organisator of door de 
Sportcommissarissen). 
Adressen : www.racb.com et www.rallyedewallonie.be  
Het Sportreglement van het Belgian Rally Championship 2018 staat gepubliceerd op de volgende website : 

www.racb.com 
 

1.2  WEGDEK Jobfixers-BRC 
 

  Alle klassementsproeven van de Rally worden verreden op een wegdek dat bestaat uit = Asfalt : 98 % / Onverhard : 2% 
 

1.3  TOTALE AFSTAND KP EN TOTALE AFSTAND VAN DE RALLY : Jobfixers-BRC 

 
      LEG-TOTAL 

Totale Afstand KP’s:    222.15 Km 
Totale Afstand van het Parcours:   695.98 Km  
% KP:     32.24 % 
Totale KP:    22 

 

2 ORGANISATIE  
 

2.1 RACB SPORT’-TITELS WAARVOOR DE RALLY IN AANMERKING KOMT: 
  

➢ JOBFIXERS-BRC : BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 
 

• Belgisch Kampioenschap voor Piloten en Co-Piloten  

• Belgisch Kampioenschap per Klasse 

• PIRELLI Junior Belgiumrallychampinship   

• Belgisch Kampioenschap R1 Trophy 
 

➢ HRC : HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP 
      

 

2.2 VISA-NUMMER VAN DE ASN: 

BRC: ·  VISA-nummer BRC-18 / WAL-04- op datum van : 10/04/2018   

2.3  NAAM VAN DE ORGANISATOR, ADRES & CONTACTGEGEVENS (permanent secretariaat) 

Secretariaat:: AUTOMOBILE CLUB NAMUR (asbl) 
Straat:   AVENUE JEAN MATERNE   N°:   150/02 
Postcode:   B-5100     Gemeente:  JAMBES - NAMUR   

 Tél  + 32 (0) 81 30.85.06    Fax  + 32 (0) 81.31.21.32 
Mail :    rallye.wallonie@ac-namur.be   Web  : www.automobileclubnamur.be 

 

2.4 ORGANISATIE BESTUUR 

 
Voorzitter :      Dhr LERSON Etienne  
Secretaresse:      Mevr.GRENSON Paulette 
Penningmeester     Dhr GOSSIAUX Christian 
Ereleden     LERSON Eric – RASQUIN Jean - ROQUET Daniel   

 Leden:: 
BEAUME Richard  – DEMONTE Philippe – FRERE Julien – GILSOUL Jean Gabriel – KESCH Jacques - LERSON Luc 

– LIEGEOIS Jules – MOLITOR Jean Louis – PIRSON Eric 
 

2.5  SPORTCOMMISSARISSEN 

  RACB Sport / Voorzitter:    Dhr NOEL Laurent        

  RACB Sport / Leden:     Dhr PIRNAY Michel       
          Dhr PEETERS Ludo       

  RACB Sport / Stagiair    Dhr ADRIAENS Pol 
     Secretaris van Sportcommissarissen :   Mevr GRENSON Paulette    lic 2488 

 
2.6 WAARNEMERS & AFGEVAARDIGDEN RACB SPORT 

 

 RACB SPORT : Sporting Delegate :   Dhr MASSILLON Etienne  

 RACB SPORT : Afgevaardigde voor licenciecontrole Mvr BAL Cécile   
 RACB SPORT : Technical Delegate :   Dhr DE BACKER Jean Pierre      

 RACB SPORT : Homologatie-Inspecteur :   Dhr LAUWERS Michel      
 RACB SPORT : Hoofd Tijdwaarneming :  Dhr DECOBECK Ghislain 

http://www.racb.com/
http://www.rallyedewallonie.be/
http://www.racb.com/
mailto:rallye.wallonie@ac-namur.be
http://www.automobileclubnamur.be/
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2.7 VOORNAAMSTE OFFICIALS 

 

  Rally Hoofd:      Dhr LERSON Etienne    lic: 0289 

  Wedstrijdleider     Dhr LIEGEOIS JULES    lic; 2357 
 

  Adjunct-Wedstrijdleider:    Dhr NEUVILLE Pierre    lic: 2914 
        Dhr FRERE Julien    lic: 2417 

        
 Veiligheidsverantwoordelijke:    Dhr LERSON Luc    lic: 1984 

 
 Adj-Veiligheidsverantwoordelijke- secretaris Dhr PLOMTEUX Vincent    lic :2662 

  Adj-Veiligheidsverantwoordelijke   Dhr BEAUME Richard    lic: 2355 
   Dhr BELOT Chistian    lic:  

          Dhr KESCH Jacques    lic :0255 
   Dhr PIRSON Eric    lic :1895 

 
 Wedstrijdleider (gemachtigde)   Dhr CIGLIA Joackim    lic: 2487 

              Dhr HOTTIAS David    lic: 2489 
          Dhr METNIK Olivier    lic: 

 
  Openingswagen security    Dhr DEMONTE Philippe    lic: 2595 

          Dhr GOSSIAUX Bernard    lic: 
          Dhr. DEMONTE Olivier    lic : 2596 

 
  Openingswagen (0)    Dhr MOLLE Laurent    lic : 

          Dhr DEBATY Eric    lic :909026 
 

  Secretaresse van de Rally   Mevr.GRENSON Paulette   lic: 2488 
  

  Hoofdgeneesheer: (inami : 18838487589) Dr. GUERISSE Fabien    lic: 2422 
  Hoofdgeneesheer-rally (inami : 19653485900) Dr. RANS Denis     lic :  

 
  Relaties-Deelnemers:    Dhr ALEXIS Alain    lic: 0004 

          Dhr BRECHT Patrice    lic: 1669 
          Dhr BROECKX Jean    lic: 2077 

  Pers-Verantwoordelijke:     Dhr ZIELONKA Frederic    lic: 3502 
           

  KP-Verantwoordelijken:  
 

Directeurs KP Lic   Veiligheids en teamsverantwoordelijken Lic  

BEAUME Lionel 3394 DEMARTEAU René 1393 

CHANTRAINE Yanick 3146 MODAVE Louis 2762 

JACQUEMART Julien 2916 CAREME Christian  

MANES Sebastien 2918 DELAUNOIS Alain 2666 

    

 
 RALLY VERANTWOORDELIJKEN 

 

FONCTIONS NOMS * PRENOMS LIC 

Parcoursverantwoordelijke LERSON-E. – NEUVILLE-P – LERSON-L – FRERE-J  

Verantwoordelijke huisvesting  KESCH J – PLOMTEUX V –   

Verantwoordelijke materiaal PIRSON E – BELOT C  

Park Astrid HQ LIEGEOIS J – METNIK B  

Verantwoordelijke rekenbureel  MENTEN Patrick - EGGEMENT  Cédric  

Verantwoordelijke Decathlon DEMONTE PH -HOTTIAS D  

Verantwoordelijke catering MOLITOR Jean louis  

Logistiek Manager  GILSOUL Jean Gabriel 3226 

Park:Bovesse FOCANT Thierry 3224 

Park Bovesse COMPERE Frédéric  

Park:Bovesse CREPIN Martial  

Park Bovesse PEHARPRE Michel  

Park: hergroepering - refueling VANDENSANDE Gérard 1055 

Park Jambes BORSU Eric   

Park: Technische controle GOFFIN Vincent 2601 

Park :gesloten park BERTIN Fabrice  

Citadelle « vip »onthaal VANSTEENKISTE M. – GHIOTTO M. – LAVALLEE H.  

Citadelle « vip » technisch MARTIN M. – SWIRIO K. – HARDY   

Citadelle  “genodigden”  BUREAU I – LAVIOLETTE S – MOREAU N.  

Verantwoordelijke Materieel DUMONT Julien  

Homologatie MARCIN Marcel  

Voertuig « rode zwaailamp » DEMONTE L 3145 
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Voertuig « groene /damier » GOSSIAUX B  

 
BEOORDELINGSRECHTEN VOOR DE CONTROLE OP DE ASSISTENTIE VERBODEN 

 

NAAME LIC 

LEFEBVRE Alain 2236 

DUPONT Bernard 3584 

D’HOE Eric 3582 

PETRISOT Fabian 3583 

PAULUS Dominique 3581 

LESUISSE Amaud 3606 

OSER Daniel 3641 

HERMAN Philippe  

 

2.8  LOCATIE VAN HET HK VAN DE RALLY EN CONTACTGEGEVENS:  
 
RALLYE DE WALLONIE Allée du Parc Astrid – 5100 JAMBES  
Tel +32 (0) 81.30.85.06   Fax: +32 (0) 81.31.21.32  Mail :rallye.wallonie@ac-namur.be 
 

HET NOODNUMMER VAN DE WEDSTRIJD IS + 32 (0).81 313.555 
 

3 PROGRAMMA 
 

3.1 Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement  
 
Datum:-    maandag 19 februari 2018  (20u00) 
 

3.2 Sluitingsdatum voor Inschrijvingen  
-  
- Datum:    dinsdag 17 april 2018    (20u00) 

 
3.3 Publicatiedatum van de Deelnemerslijst : HK  RALLY : Park Astrid - Jambes 

 
- Datum:    zaterdag 21 april 2018   (08u30) 

 
3.4 Publicatie van het Roadbook en van de Kaart van de Rally:  HK RALLY : Park Astrid - Jambes 

 
- Datum :    zaterdag 21 april 2018   (09u00 – 12u00) - (13u30 – 18u00)  

zondag 22 april 2018   (09u00 – 12.00) 
 
3.5 
 

-  Datum :   zaterdag 21 april 2018   (09u00 – 12u00) - (13u30 – 18u00)  
zondag 22 april 2018   (09u00 – 12u00) – (13u00 – 22u00) 

 
3.6 Afhalen van het Materiaal en de Documenten 

 
Adres:   PARK ASTRID 
Tijdstip:    zaterdag 21 april 2018    (09u00 – 12u00) – (13u30 – 18u00) 

 
3.7 Sluitingdatum voor de inschrijvingen voor de (ES TEST) 17 april 2018 
 
3.8 KP TEST :   donderdag 26 april 2018   (14u00 – 18u00)   
 
3.9 Openginsuren van het HK van de Rally : HK RALLY : Park Astrid – Jambes 

 
Tijdstip:    vrijdag 27 april 2018   (08.00 – 12.00) – (13.00  - .….) 

 
3.10 Officieel Uithangbord – Plaats  

 
- Het Officiële Uithangbord bevindt zich op volgende plaatsen / adressen: 

Plaats :    LOKAAL RALLYE DE WALLONIE: (avenue Jean Materne-150/02 - JAMBES 
vanaf maandag 09 april 2018 (17u00) – donderdag 26 april 2018 (17u00) 
  

Plaats PC van de Rally: PARK ASTRID allée du Parc – 5100 Jambes 
vanaf vrijdag 27 april 2018 (08u00) – zondag 29 april 2018 (23u00)  

 
3.11 Service- Assistentiepark  (zie bijlage 5-C) 
  

Plaats    AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 
 Tijdstip   vrijdag 27 april 2018   (08u30) 
 
 

mailto:rallye.wallonie@ac-namur.be
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3.12 Administratieve Nazichten 

 
Plaats :   GARAGE SAN MAZUIN (SKODA) rue des Phlox-1 / 5100 NANINNE 
Tijdstip   vrijdag 27 april 2018   (vanaf 08u00) 

 
3.13        Afhalen van de monitotingsystemen voor verkenningen (niet toepasselijk) 
 
3.14 Opening van het Mediacenter en Ophalen van de Accreditaties (PARC ASTRID – JAMBES) 

 
Vrijdag 27 april 2018   (10u00) 

 
3.15       Afhalen van de Trackingsystemen voor de Rally (niet toepasselijk)  

 
Vrijdag 27 april 2018 (SAN MAZUIN) 

 
3.16      Technisch Nazicht – Loden en Markeren van de Onderdelen : (PARC ASTRID – JAMBES) 

 
Tijdstip :   vrijdag 27 april 2018   (vanaf : 09u00) 
 
De tijden van doorgang zijn beschikbaar op de site van de betoging en zijn beschikbaar bij de overdracht van 
documenten op zaterdag 21 april 2018 (zie artikel 10.2) 
 

TIJD TIJD N° N°  TIJD TIJD N° N° 

08H00 09H00 140 112 12H00 13H00 63 48 

09H00 10H00 111 96 13H00 14H00 47 32 

10H00 11H00 95 80 14H00 15H00 31 16 

11H00 12H00 79 64 15H00 16H00 15 01 
 
 

3.17        Persconferentie JOBFIXERSBRC voor de Rally  
 
Plaats:    PRESS WELCOME 
Tijdstip:    Vrijdag 27 april 2018   (17u00) 

 

3.18        Eerste vergadering van de Sportcommissarissen 
 
Plaats:    PARK ASTRID JAMBES (QG RALLY) 
Tijdstip:    vrijdag 27 april 2018    (16u00) 

 

3.19 Publicatie van de Startlijst voor Etappe 1 
 
Plaats:    PARK ASTRID JAMBES (QG RALLY) 
Tijdstip:    vrijdag 27 aprIL 2018    (17u00) 

 

3.20 Ceremonieel start :  start ES 1 
 

3.21 Start van de Rally (plaats en tijdstip) 
 
Adres:    JAMBES PODIUM TENTE (ADEPS) 
Tijdstip:    vrijdag 27 april 2018   (18u15) 
 

3.22 Einde van Etappe (1 – 2 ), plaats en tijdstip : PARK ENHAIVE - JAMBES 
 
(Etappe 1)   vrijdag 27 april 2018   (22u30) 
(Etappe 2)   zaterdag 28 april 2018   (22u00) 

 

3.23 Publicatie van de Startlijst voor Etappe Officieel uitangbord 
 
Plaats:    PARK ASTRID te JAMBES  
Tijdstip:  
Etappe: 2  zaterdag 28 april 2018    (08u00) 
Etappe: 3  zondag 29 april 2018    (08u00) 

 

 Start etappe 3 
 

Plaats :    PARK ENHAIVE 
Tijdstip   zondag 29 april 2018   (08u00) 

 

3.24 Podiumceremonie / Prijsuitreiking 
 
Plaats:    PODIUM -TENTE - JAMBES 
Tijdstip :   zondag 29 april 2018   (15u45) 
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3.25 Persconferentie na de Rally 
 
Plaats:    PARK ASTRID * JAMBES  
Tijdstip:    zondag 29 april 2018   (16u30) 

 

3.26 Technisch Eindnazicht 
 
Adres:    garage SAN MAZUIN 
Tijdstip:    zondag 29 april 2018    (15u50) 

 

3.27 Tijdstip Publicatie van het Voorlopige  klassement 
 
Adres:    PARK ASTRID - JAMBES  
Tijdstip:    zondag 29 april 2018    (18u00) 

 

3.28 Tijdstip Publicatie van het  Eindklassement 
 
Adres:    PARK ASTRID - JAMBES  
Tijdstip:    zondag 29 april 2018    (18u30)  

 

4 INSCHRIJVINGEN 
 

4.1  SLUITINGSDATUM VOOR INSCHRIJVINGEN 

    dinsdag 17 april 2018    (20u00) 
 

4.2  INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 

Elke persoon die wenst deel te nemen aan de Rally 35e RALLYE DE WALLONIE dient de ingesloten inschrijvingsaanvraag, 
volledig ingevuld en in drukletters, aan het permanente secretariaat te zenden en dit ten laatste tegen 17 april 2018 (20u00) 
Indien deze aanvraag verstuurd wordt per fax of per mail, dan moet het origineel exemplaar bij de organisator toekomen ten 
laatste 2 dagen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen, zij het dus voor 19 april 2018 
 
De leden van een bamanning moeten bij hun inschrijvingsaanvraag aangeven of (deze rally niet telt voor hun 
klassement) in het BRC kampioenschap 2018 en / of JOBFIXERS-BRC Junior kampioenschap 2018 indien van 
toepassing conform aan de artikesls 5.4-22.1 / 45.3.4 van het PIRELLI-BRC 2018 

 

4.3  AANTAL TOEGELATEN INSCHRIJVINGEN  

Aantal Toegelaten Inschrijvingen: 140 wagens  
Het selectiecomité zal een reservelijst opstellen (Art. 3.15 van de Internationale Sportcode van de FIA). 
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een piloot, copiloot of een deelnemer te weigeren 
(Art.3.14 van de Internationale Sportcode van de FIA). 

 

Klassen: 
 BRC: Artikel 4 van het Sportreglement van het BRC 2018 

Historic : zie Variatie V2 van het Sportreglement van het HBRC 2018 – Historic Rally’s 
 

4.4  INSCHRIJVINGSRECHT / INSCHRIJVINGSPAKETTEN (art : 23.1) 
 

JOBFIXERS-BRC: (taks - verzekering = 1245 €) + (Leden = 50 € X 2 = 100 €) = 1345 € 

- met de facultatieve publiciteit voorgesteld door de organisator: 1345 € 
- zonder de facultatieve publiciteit voorgesteld door de organisator: 2800 € 

 

PACKAGES 
HERKENNINGSBORD- ROAD BOOK(SET)-DEURNUMMER-PUBLICITEIT (SET) 

ZONE ZONE 1  

BASIS + VIP TENT 

Met publiciteit voor 17 avril 2018 (zie artikel 4.5) 1.345 € 1.500 € 

Met publiciteit na 17 avril 2018 (zie artikel 4.5) 1.400 € 1.600 € 

   Zonder publiciteit 2.500 € 2.500 € 

Service plaats : (na akkoord met de organisator) 50 m² 50 m² + VIP 

Refueling pass 1 1 

Electricité = (50 €)  1 1 

Tripy  = (60 €) 1 1 

Parking (CREW) = Bovesse laan / service zone = (100 €) 1 1 

Parking (SERVICE)= Bovesse  laan / service zone = (100 €) 1 1 

Parking (AUXILLIAIRE) = Bovesse / parking VIP = (50 €)   

AUXILIARY EXTRA ALLEEN VOOR DE PARKING VIP BOVESSE (50 € / st) 

 

Een bemanning kan zich slechts aanbieden bij de voorafgaande administratieve nazichten als zij voldaan hebben aan al hun 
verplichtingen tegenover het organisatiecomité en / of de organisator (financiële, administratieve) 
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4.5 GEDETAILLEERDE INFORMATIE BETREFFENDE DE BETALING (inclusief informatie over de toepasselijke 

belastingen) 

 

De inschrijvingsaanvraag zal slechts aanvaard worden indien zij vergezeld wordt van het bedrag der inschrijvingsrechten (via 
overschrijving, kredietkaart, ter attentie van AUTOMOBILE CLUB NAMUR en dit ten laatste tegen dinsdag 17 april 2018 

(20u00) met vermelding van de namen van de bemanning of op zijn minst de naam van de piloot en de vermelding «BRC/ 
HRC / CUP “ RALLYE DE WALLONIE 2018». 

 

Bankrekening: BEOBANK    IBAN: BE07 1096 6734 3366  BIC: CTBKBEB 

 

Geen enkele cheque of een dubbel van een overschrijving (noch andere documenten) zal aanvaard worden als 

betalingsbewijs. Elke inlichting betreffende de betaling kan verkregen worden bij LERSON ETIENNE 
(acn.lerson@skynet.be) 

 

Gelieve bovenstaand IBAN en BIC nummer te gebruiken voor alle buitenlandse betalingen 

Alle bankkosten moeten door de deelnemer gedragen worden. 
 De  deelnemer moet de organisatie een bewijs van betaling voor de sluitingdatum van de inschrijvingen te melden. 

(door FAX  +32 81 312 132, via Post, of via email rallye.wallonie@ac-namur.be ). 
Het totaalbedrag van inschrijfgeld moet op bankrekening van de organisator ontvangen worden 

 Geen enkele cheque of een dubbel van een overschrijving (noch andere documenten) zal aanvaard worden als 
betalingsbewijs. 

 Elke inlichting betreffende de betaling kan verkregen worden (rallye.wallonie@ac-namur:be)  
 

4.6 TERUGBETALINGEN  
 

De inschrijvingsrechten zullen volledig terugbetaald worden: 
• aan de kandidaten van wie de inschrijving werd geweigerd 

• in geval van annulering van de rally, voor het begin van de wedstrijd 
 

De organisatoren zullen 50% van het inschrijvingsgeld terugbetalen (van de rijders en de voertuigen) aan de deelnemers die 
zich door een geval van overmacht (dat door hun ASN bevestigd wordt), niet aan de start van de Rally bebben kunnen 

aanbieden. 
 

 TERUGBETALING IN GEVAL VAN FORFAIT 
 

 De geschreven verklaring van het forfait van een bemanning dient ontvangen te worden voor de afsluiting der inschrijvingen  
 (17 april 2018), hetzij per fax of per mail.(acn.lerson@skynet.be)  

 

De aanvaarding van het forfait zal ter bevestiging door de organisator aan één van de bemanningsleden verstuurd worden.  

De volledig terugbetaling 75% van het inschrijvingsrecht zal door de organisator verricht worden binnen een termijn van 
maximaal 90 dagen na het einde van de wedstrijd. 

Indien de geschreven verklaring van het forfait van een bemanning ontvangen werd na de afsluiting der 
inschrijvingen,(donderdag 19 april 2018) zal een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsrecht. 

De gedeeltelijke terugbetaling zal  door de organisator verricht worden binnen een termijn van maximaal 90 dagen na het 
einde van de wedstrijd. 

Enkel een geschreven verklaring van het forfait van een bemanning zal door de organisator worden aanvaard en zal 
in rekening worden gebracht voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingrecht. 
(acn.lerson@skynet.be) 

 

5 VERZEKERING 
 

De organisator heeft verzekeringen aangegaan op het vlak van Burgerlijke Aansprakelijkheid, conform met Hoofstuk 2 – art 5 
van de Nationale Sportcode van RACB Sport en met de Belgische Wetgeving van 21/11/1989 (Artikel 8, met betrekking tot de 
verplichte verzekering). Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de RACB en RACB Sport, de organisator 
van de wedstrijd, de Nationale Sportcommissie, de betrokken overheden en van hun agenten, diensten, aangestelden of 
leden (bezoldiging of vrijwilligers), alsook de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de eigenaars, houders of bestuurders van de 
deelnemende voertuigen en hun aangestelden. 
 

5.1 BA ORGANISATIE:  
 

• Dekt Lichamelijke, Materiële en Immateriële gevolgschade voor 5.000.000€ per schadegeval. 

• De vrijstelling (franchise) voor materiële schade bedraagt 125 € per schadegeval. 

• Dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade aan derden, veroorzaakt door een fout van 
de 
organisatie ter gelegenheid van de voorbereiding, het verloop en de materiële afwikkeling van de manifestatie 

 

5.2 BA MOTORVOERTUIGEN: 
 

• Dekt onbeperkt de Lichamelijke Schade 

• Dekt de Materiële Schade voor 100.000.000€ per schadegeval. 
 
De verbindingstrajecten zijn niet gedekt door de BA-verzekeringscontracten van de organisator. 

mailto:rallye.wallonie@ac-namur.be
mailto:rallye.wallonie@ac-namur:be
mailto:acn.lerson@skynet.be
mailto:acn.lerson@skynet.be
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Het organisatiecomité neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de schending door de deelnemers van de 
wetten, reglementen of maatregelen van het land; de verantwoordelijkheid van de daden en de gevolgen daarvan worden 
alleen toegeschreven aan de personen die deze misdrijven hebben begaan of deden ontstaan. Het organisatiecomité neemt 
ook geen verantwoordelijkheid in geval van overvallen, manifestaties, vandalisme, natuurrampen enz….of de gevolgen van 
dergelijke gebeurtenissen.  
De betaling van compensaties (vergoeding), boetes of straffen zijn op hun kosten (onder hun verantwoordelijkheid). 

 

6 PUBLICITEIT EN IDENTIFICATIE 
 

  Publiciteit van de organisator zie : (Artikel 18.8 van het Sportreglement BRC 2018. 

De facultatieve publiciteit, evenals de plaatsing ervan, worden omschreven in Bijlage 4.  
 

De wedstrijdnummers, de rallyplaten en de publiciteit moeten op de wagen aangebracht worden voor de initiële technische 
nazichten (= de technische nazichten voor de start) en tijdens de gehele wedstrijd 

 
Ontbreken van de optionele publiciteit van de organisator, ten alle tijden betekend betaling van het inschrijvingsrecht zonder 

publiciteit 

 
7.1  TE GEBRUIKEN BANDEN TIJDENS DE RALLY (zie artikel 60 van het sportreglement BRC 2018) 
   
  Er worden zones voor bandenmarkering en voor de controle van de banden voorzien (zie de road book) 

  Het gebruik van ‘slick’-banden is verboden, op straffe van diskwalificatie. 
Het voorleggen van de Tyrecar met daarop de banden die bij het voertuig aanwezig zijn zal worden gevraagd conform aan 

artikel 14.4 van het sportreglement BRC 2018 
   

7.2  NATIONALE WETGEVING OF BIJZONDERE VEREISTEN  
 

Het gebruik van nagelbanden kan op bepaalde gedeelten van de Rally toegestaan worden volgend op een Beslissing van de 
Wedstrijddirecteur en rekeninghoudend met de weersomstandigheden en de geldende Wegcode 

 
7.3 HOEVEELHEID BANDEN TIJDENS DE RALLY 
 
 Conform artikel 60.1.5 voor deze wedstrijd, de RALLYE DE WALLONIE 2018 is het maximum toegelaten aantal banden : 

 
 16 BANDEN Voor de voertuigen met een homologatie-uitbreiding: WR-WRC-S2000-RRC-VR4-VR5-RGT of van GR N4 
 
 10 BANDEN Voor de voertuigen met een homologatie-uitbreiding: VR2  

 

 

 
8.1 procedure met betrekking tot de brandstof volgens artcile 58 – 59 van het SPORTREGLEMENT BRC 2018 
 
8.2 GUTTS NV : 
 
 GUTTS NV,de door de RACB Sport goedgekeurde leverancier, zal als officiële « FUEL SUPPLIER » aanwezig zijn. 

U heeft de keuze uit verschillende soorten brandstof. 
U kan deze brandstoffen bestellen via GUTTS Refuel service 

 
 Surf naar (http: // guts.nl:shop:refueling-services.html. 

1. Selecteer het type brandstof, de hoeveelheid en de rally 
2. Plaats bestelling en betaal 

3. Op de rally gebeurt het tanken door de GUTTS REFUEL CREW in de bevoorradingszone  
 

De toegang zal slechts verleend worden aan een (1) lid van de assistentie-ploeg die de badge “REFUELING ZONE” draagt. 
 

8.3 De organisator is aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van een andere brandstof worden 
gehouden 

8.4     VERDELING VAN BRANDSTOF   
 

    De door de RACB SPORT toegelaten brandstoffen zullen beschikbaar zijn op twee aparte bevoorradingszones 
Een brandstof die in de handel beschikbaar is zal direct in het brandstofreservoir van de wedstrijdwagen ingebracht worden 

aan het tankstation TOTAL weergegeven in het road book 
 
 Er zullen (2) bevoorradingszones zijn (zie de road book) 

7 BANDEN 

  

8 BRANDSTOF 
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(A) TOTAL : avenue  Prince de Liège  (uniquement paiement avec une carte bancaire ou carte de crédit) 

 
(B) GUTTS : parking rue d’Enhaive  

 

 

9.1 INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 
 Voor de aanvang van de verkenningen, moet elke bemanning zich laten registreren bij de Organisator en daarbij een 

document ondertekenen met daarin meer details over het voertuig dat gebruikt zal worden tijdens de verkenning en met 

vermelding van een bereikbaar GSM nummer. 
 

 Een herkenbaar teken, dat overhandigd wordt tijdens de inschrijving, dient aangebracht te worden op het voertuig 
 dat tijdens de verkenningen zal gebruikt worden. De plaats waar dit herkenbaar teken dient aangebracht te worden is: 

RECHTERBOVENHOEK OP DE VOORUIT (kant van de co-piloot) . 
 De Organisator zal controles uitvoeren! 

 
 De gebruikte voertuigen dienen conform te zijn aan Artikel 25 van het Sportreglement van het BRC 2018 

 
 VRIJSTELLING 
 De organisatie trekt 2 dagen uit voor uw verkenningen. Om een uitzondering op deze verkenningstijd te 
 bekomen, dient de piloot of copiloot, bij de afhaling van de documenten, een bewijs van deelname aan 
een 
 geldige reden op te geven 
 
9.2 BIJZONDERE EN / OF NATIONALE BEPERKINGEN – snelheidslimiet op de klassementsproeven 

De Belgische wegcode is trikt van toepassing de verkenningen 
 
 De verplichte verkenningen mogen slechts uitgevoerd worden op: 
  

 zaterdag 21 april 2018  (09.00 – 12.00) - (13.00 – 21.00) 
 zondag  22 april 2018  (09.00 – 12.00) - (13.00 – 18.00) 

 

      BIJZONDERHEDEN  
 

1. CITADELLE: ESPLANADE: ( alleen het onverharde gedeelte KP show) 

 

Iedere overtreding of het niet naleven van het tijdsschema voor de verkenningen, naar behoren vastgesteld en gerapporteerd 

aan de koersdirecteur door de politie of door een wedstrijd officiële, opgesomd in art 2.4 / 2.7 gemeld worden.= boete : 250 € 

SANCTIE 

De sancties voor alle overtredingen gedurende de erkenningen zijn in artikel 20.2 tot 25 van het Sportieve reglement van BRC 

2018 voorzien. 
 

9.3 DE VERKENNINGSCONTROLEKAART – ( Zie bijlage 5/K ) 
 

10 ADMINISTRATIEVE – SPORTIEVE NAZICHTEN -  
 
10.1  AAN TE BIEDEN DOCUMENTEN: 
 

• VERGUNNING : Deelnemersvergunning - Vergunning ASN Piloot & Copiloot 

• DOCUMENT : Rijbewijs - identiteitskaart of Paspoort Piloot & Copiloot, 

• TOESTEMMING : Toestemming van de ASN (voor alle buitenlandse deelnemers),  

• VOERTUIG : Verzekeringsbewijs van het Voertuig - Inschrijvingsdocumenten van het Voertuig 
 

10.2 TIJDSCHEMA 

 Plaats:   PARK ASTRID JAMBES 
 Tijdstip:   vrijdag 27 april 2018  (08u00 / 16u00) 
 

 Het tijdschema wordt uitgehangen aan het officiële uithangbord en op de website van de Rally 
(www.automobileclubnamur.be). 
 Het programma zal eveneens aan elke bemanning worden overgemaakt tijdens de afhaling van het materiaal en de 
documenten. 
 

 
 
 
 
 

9 VERKENNINGEN 

  

Een bemanning kan zich slechts aanbieden bij de voorafgaande sportieve nazichten als zij voldaan heeft aan al de 
verplichtingen tegenover het organisatiecomite en/of de organisator (financieel – administratief)  

http://www.automobileclubnamur.be/
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11.1 PLAATS EN TIJDSCHEMA VAN DE TECHNISCHE NAZICHTEN 
 
 Plaats:   GARAGE SAN MAZUIN / NANINNE 
 Tijdstip: ·  vrijdag 27 april 2018  (08u00 / 16u00) 
 

 Het tijdschema wordt uitgehangen aan het Officiële Uithangbord en op rally website (www.automobileclubnamur.be)  
Het programma zal eveneens aan elke bemanning worden overgemaakt tijdens de afhaling van het materiaal en de 
documenten 

 Voertuigen waar onderdelen verzegeld dienen te worden, moeten de draden reeds voorzien zijn op de correcte positie. 
 

 

11.2 VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN DE BEMANNING: 
 
 zie Artikel 26.1.2 van het Sportreglement van het BRC 2018 

 

11.3 GELUIDSNIVEAU: 94 Db 
 

11.4 INSTALLATIE VAN EEN VEILIGHEIDS-TRACKINGSYSTEEM  
 

Vrijdag 27 april 2018 (SAN MAZUIN) 
 

 
12.1 PROCEDURE VOOR DE STARTCEREMONIE EN STARTVOLGORDE (CITADELLE / 140  1) 
 In de tegenovergestelde richting van de getallen  

 

12.2 AANKOMSTPROCEDURE (enkel indien verschillend van de bestaande reglementering) 
 Volgens Sportreglement RACB Sport . 
 
12.3 TE VROEG INKLOKKEN TOEGESTAAN 
 
 Aan de tijdscontroles bij aankomst op het einde van een etappe of op het einde van de wedstrijd, mogen de 
 bemanningen te vroeg inklokken zonder daarbij een bestraffing op te lopen.  

 Het te vroeg inklokken is dus toegestaan aan TC Nrs : 2B – 14 C 
 

 Het tijdstip dat vermeld wordt in het controleboekje zal de voorziene ideale tijd zijn van de Rally, en niet de werkelijke 
 tijd (Artikel 33.2.11) 
 

12.4 SUPERSPECIAL – PROCEDURE EN STARTVOLGORDE : overeenkomstig KP SHOW / CITADELLE 
 

 
 Naar aanleiding van bovenstand artikel, wordt de proef « SUPER SHOW CITADELLE » bevestigd als 

“SUPERSPECIAL” proef. 
 De twee doortochten worden beschouwd als ETAPPE 1 
 

 Voor deze SUPERSPECIAL proeven nemen de deelnemers de start volgens artikel 45.3 van het 
sportreglement RACB Sport-Belgisch Kampioenschap Rally 2018. 

 De deelnemers starten in omgekeerde volgorde. 
 Het officieuze algemeen klassement van deze ETAPPE 1 bepaalt de starvolgorde van ETAPPE: 2 (art 45.3) 
 

 DE STARTORDE VAN ETAPPE 2 WORDT  
 De eerste vijftien startposities worden voorbehouden in deze volgorde : 

• De wagens van klasse RC2, met uitzondering van de groepen N4 en R4 

• De wagens van klasse RGT 

• De wagens van klasse RC1 

• De vijf eerste wagens van PIRELLI JUNIOR BRC 2018  
De startvolgorde van etappe 2  zal bepaald worden volgens het officieuze klassement van de etappe 1. 

 
Voor de anderen deelnemers zal de startvolgorde opgesteld worden volgens het officieuze algemeen 
klassement van etappe 1. 

 

KP SHOW : VASTE TIJDEN  
Als een bemanning, voor een rede die aan de organisatie niet kan worden toegeschreven, de volle KP’s SHOW KP 
CITADELLE (1 -2) en de KP MALONNE – NANINNE niet aflegt, zal de volgende vaste tijd haar worden toegekend: 
Deze penaliteit wordt toegevoegd aan de beste tijd die gerealiseerd werd in zijn klasse door een piloot niet prioritait  
(geen WRC 2018 van de FIA voor de hierboven beschreven etappes). Artikel 46.2 zal van toepassing zijn. 
 
 
 

 

11 TECHNISCH NAZICHT – VERZEGELING EN MARKERING 

  

12 ANDERE PROCEDURES 

  

http://www.automobileclubnamur.be/
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 KP NANINNE: VASTE TIJD :  
 

Als een bemanning, voor een rede die aan de organisatie niet kan worden toegeschreven, niet de volledige etappe 
rijdt (rotonde), zal de volgende vaste tijd haar worden toegewezen = 30 SECONDEN 

 
 

12.5 PERSCONFERENTIE JOBFIXERS VOOR DE WEDSTRIJD:  vrijdag 27/04/2018 (17u00 (BIJ OPROEP) 
 
 Alle deelnemers die opgeroepen worden voor deelname aan de persconferentie van de promotor worden 
 verzocht deze bij te wonen.  
 Elke niet-gerechtvaardigde afwezigheid zal naar oordeel van de College van 

Sportcommissarissen bestraft worden met een financiële sanctie; Elke procedure / speciale activiteit, inclusief de 
promotieactiviteiten van de organisator. 

  
 Voor stelling van de bemanningen, Handtekeningensessies, enz: BIJ OPROEP 
 

12.6 OFFICIËLE TIJD, GEBRUIKT TIJDENS DE RALLY 
 

 De officiële tijd gedurende de ganse duur van de Rally: FR: 078051300 - NL: 078051200 
 

12.7 GEDRAG IN GEVAL VAN ONGEVAL 

  
    Alle deelnemers moeten kennis genomen hebben van Artikels 40 van het Sportreglement van het BRC 2018 

 

12.8 CHECKPOINT NA ONGEVAL 
 

 Plaats : JAMBES (PARKING ENHAIVE) 
 
12.9 PLAATS VAN SERVICE PARK  

 

 Service park bevindt zich te Jambes (Zie Plan) 
Alle teams moeten per wagen een brandblusser van 6kg zichtbaar ter beschikking hebben op hun serviceplaats 
gedurende de volledige voorziene servicetijd van de wagen.  
Er mag geen brandstof, van welke aard dan ook, opgeslagen worden in het servicepark op de serviceplaatsen, in 
servicewagens en/of bijstandsvoertuigen. 
De inbeslagname van de brandstof zal gepaard gaan met een boete van 500 € opgelegd door de wedstrijdleider. 
Het is absoluut verboden dat een wagen die brandstof vervoert toegang heeft tot het servicepark en/of daarin 
rijdt.  

 
12.10 OPENINGSWAGEN : ( zie billage : 5-N) 
12.11 RODE VLAG : (zie bijlage: 5-O) 
12.12 KP TEST : (zie bijlage : 5-P) 
 

 
 De postoversten worden op de volgende manier herkenbaar gemaakt 
 
 Functie      Kleur Vest   Opschrift 
  
 KP-Verantwoordelijke    BLAUW    STAGE-COMMANDER 
 Starter      GROEN    STARTER 
 Steward / Baancommissaris    ROOD / ORANJE  MARSHALL/SECURITY 
 Relatie Deelnemers    GEEL    RELATION COMPETITORS 
 Geneesheer/ Medical     WIT    DOCTOR 
 

 
14.1 UITREIKING BEKERS  
 
 Plaats:  PODIUM / TENTE - JAMBES 
 Tijdstip zondag 29 april 2018    15u45 
 

14.2 BEKERS PILOOT – COPILOOT 

 
 JOBFIXERS-BRC:  aan de eerste, tweede en derde uit het Eindklassement  1st klasse 
 HISTORIC:   aan de eerste, tweede en derde uit het Eindklassement  1st klasse 
 CUP/ TROPHY   aan de eerste, tweede en derde uit het Eindklassement  1st klasse 
 BUITENLANDS:  eerste uit het Eindklassement   (cup RASQUIN Jean) 
 PIRELLI-JUNIOR   eerste uit het Eindklassement  (cup ROQUET Daniel) 
 REGIONAAL  eerste uit het Eindklassement  (cup LERSON Eric) 
 DAME:   eerste uit het Eindklassement  

13 IDENTIFICATIE OFFICIALS 

  

14 PRIJZEN 
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15.1 EINDNAZICHTEN – AANGEDUIDE BEMANNINGEN & PLAATS 
 

 Twee leden van de technische assistentie van de geselecteerde bemanningen  moeten aanwezig zijn, met in hun 
 bezit de nodige gereedschappen en materialen die bruikbaar kunnen zijn tijdens de termijn die nodig is voor de controles 
 
 Plaats :  Garage SAN MAZUIN rue des Phlox – 1 / 5100 NANINNE - (15u45) TEL : 081/408530 
 Datum :  zondag 29 april 2018 
 Tijdstip :  16u55 
 

15.2 KLACHTRECHT 
 

 Het bedrag dat gepaard gaat met het neerleggen van een klacht bij het College der Sportcommissarissen is door 
 RACB Sport vastgelegd op 500€ 
 

15.3 BEROEPSRECHT 
 

 Bedrag van een Nationaal Beroep (Nationale Beroepsrechtbank van RACB Sport):  2.000 € 
 Bedrag van een Internationaal Beroep (Internationaal Beroepshof van de FIA):   6.000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 EINDNAZICHTEN 
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Bijlage 1 ROUTE (zie andere documenten) 
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Bijlage 2 TIJDSCHEMA VAN DE VERKENNINGEN (art. 20.2 / 25) 
 

• zaterdag 21 april 2018  (09.00 – 12.00) (13.00 – 21.00) 

• zondag 22 april 2018  (09.00 – 12.00) (13.00 – 20.00) 
 

     BIJZONDERHEDEN  
  

CITADELLE / ESPLANADE ( alleen het verharde gedeelte KP show) 
 
 Het wedstrijdparcours zal samen met het reglement worden gepubliceerd. 
 Buiten de twee hierboven voorziene periodes zal elke aanwezigheid van deelnemers op het parcours van 
 een klassementsproef in een wagen, en dit zowel voor als na hun inschrijving, aanzien worden als een 
 verkenning en dus strafbaar 
 
 Paspoort verkenningen 
 Samen met het roadbook, zal iedere crew een paspoort “verkenningen” ontvangen. Dat zal ze aan de  
 politiediensten of de organisatoren moeten tonen.  
 

In geval van wijziging van het verkenningsvoertuig, zal een nieuw paspoort gevraagd worden op het 
veiligheidssecretariaat. Dit is voor de deelname aan verkenningen verplicht. 

 Het kentekennumer zal in overeenstemming zijn met de documenten van de auto en het paspoort. 
 Het zal hetzelfde zijn voor het mobiele nummer. 
 
 Ook op speciale etappen een signalering SPECIALE ORGANISATIE zal ook worden geïmplementeerd op het terrein 
 Deze beperkingen moeten absoluut gevolgd worden (radar) 
  
 CONTACT NUMMER 

Bij de controles zullen alle teams het mobiele nummer die ze gebruiken, en dat bij het voertuig aan boord blijft 
(tijdens de verkenning en de rally), moeten bekendmaken. 

 Elke inbreuk wordt bestraft door de koersdirecteur (100 €) die ook de feiten aan de sportcommissaris kan melden. 
 Dit is onderdeel van de veiligheidsprocedures van de rally bemanningen en veiligheidsplan van de rally. 
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 Bijlage  3 NAAM & FOTO VAN DE RELATIE-DEELNEMERS EN HUN PLANNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018  RALLYE DE WALLONIE - Bijzonder Wedstrijdregl  Page 18 

 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage  4 STICKERS EN PLAATSING VAN DE VOORZIENE BIJKOMENDE PUBLICITEIT 
 
 VERPLICHTE PUBLICITEIT 
 

WEDSTRIJD NUMMERS:   

 
 

  
  RALLY PLAAT:   Volgens het gekregen model 
 

 
 RALLY PLAAT:    VOLGENS VERKREGEN MODEL 

 
 
  
 OPTIONELE PUBLICITEIT (art 19.5) 
 
 Voorste spatborden:  
 1 zelfklever op elk voorste spatbord naar keuze van deelnemer uit de lijst van de organisator  
 
 Achterste spatborden: 
 1 zelfklever op elk achterste spatbord naar keuze van deelnemer uit de lijst van de organisator 
 

Op de technische – administratieve nazichten zullen de deelnemers, die de facultatieve publiciteit accepteren vier 
zelfklevers moeten kiezen uit de lijst van de organisator 

 
ALPHA SCREEN –EGGO – VILLE DE NAMUR – PROVINCE DE NAMUR – MAES – RICOH – MOSA FREIN – LOXAM – 
SOBELTAX – BEOBANK - PARTNER ASSURANCE 

 
VERBODEN DEZE PUBLICITEITEN OP DE DAK VAN DE WAGEN TE PLAATSEN (100€ BOETE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EVEN NUMMER 
2-4-6-8-10 

ONEVEN NUMMER 
1-3-5-7-9 

PIRAGRI PIRAGRI 

AAN KANT DRIVER BLAKLADER RODANIA 

             AAN KANT CO-DRIVER JOBFIXERS BLAKLADER 
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 Bijlage : 5  
 

A VERTREKPARK – ENHAIVE 

 
 Datum van ingang in vertrekpark: 
  
 VRIJDAG 27 april  2018 :   op afnemende orde van de nummers  
         zich aanbieden voor de uitnodigingstijd is niet toegestaan: op uitnodiging. 
 

B PARK SERVICE AUXILIARY - CREW 
 
 SERVICE : slechts één voertuig voorzien van de sticker “SERVICE” wordt toegelaten in het servicepark 
 

AUXILIARY : slechts één voertuig voorzien van de sticker “AUXILIARY” voor parking VIP BOVESSE 
 

C PARK SERVICE   
Doorlaatbewijs zal gegeven worden aan de DECATHLON check point  

 
 Park service is toegankelijk van 27 april 2018 tot zondag 29 april 2018 (22u00) 
 Alle installaties moeten verplicht verdwenen zijn evenals alle vuil opgekuist zijn tegen 29 april 2018 (22u00) 
 

GROTE INFRASTRUCTUREN: overeenkomst met de organisatie 
   PLACE J-CHARLOTTE:  DONDERDAG 26 APRIL 2018   (vanaf 18u00) 
  AVENUE G-BOVESSE:  VRIJDAG 27 APRIL 2018   (vanaf 08u00) 
 

 KLEINERE INFRASTRUCTUREN   VRIJDAG 28 APRIL 2018   (vanaf 09:00) 
 
 Feitenrechters zullen de naleving van alle eisen met betrekking tot de assistentieregels en  
 Park service controleren. 
  
 Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de naleving van de snelheidslimieten (30km / h) in  
 het servicepark en (5 km / h) in de tankzone. 
 

 Elke overtreding zal resulteren in een sanctie die zover als uitsluiting kan gaan. 
 
 Vanaf vrijdag 27 april 2018 om 14u00 tot zondag 29 april 2018 om 18u00 
 

• Het servicepark zal niet meer toegankelijk zijn 

• CREW 
ENKEL de assistentievoertuigen met een doorlaatbewijs (CREW) kunnen binnenrijden en er blijven op de voorziene 
plaatsen tot zondag 18u00 
 
 

• SERVICE 
 ENKEL de assistentievoertuigen met een doorlaatbewijs (SERVICE) zullen toegang hebben 
 

• AUXILIARY 
De voertuigen met een doorlaatbewijs (AUXILIARY) hebben geen toelating tot de servicezone en kunnen enkel 
geparkeerd worden op de PARKING VIP BOVESSE die voor hen voorbehouden wordt.  
 

Een niet bevoegd voertuig in het service park zal worden verwijderd op kosten van de eigenaar. 
 

Voor een betere organisatie, vragen wij u deze veiligheidsinstructies te respecteren 
 

 

D PLAATSEN ASSISTENTIE RESERVERING 
 

We zien meer en meer een gebrek aan discipline bij auto’s die dit gebied mogen betreden en, in het bijzonder, op 
plaatsen die ter uw beschikking voorbehouden worden alsook een gebrek aan respect van de assistentieplaatsen 
en een misbruik van het aantal voertuigen die de zone betreden. 
 
Deze incidenten verstoren aanzienlijk de ruimtelijke ordening en de plaats van de andere bemanningen. 
Deze situatie, die meer en meer verergert, willen we natuurlijk dringend oplossen. 
Daarom zullen we zorgen voor een onthaal TEAM waar u uw documenten kan afhalen. 
Wij vragen om uw medewerking. Het is in het belang van alle !!! 
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Bij de verdeling van het road book zullen we u VERPLICHT vragen het document “Bijstand Reserveren” in te vullen 
en ons uw wensen mee te delen. 
 
Uw documenten zullen aan ontvangst team tot uw beschikking staan: Checkpoint = Parking DECATHLON 
 

De organisateur eist een strikt respect van de gevraagde afmetingen. 
Elke deelnemer moet een aanvraag indienen zelfs als die geen bijkomende oppervlakte dan de reglementaire nodig 
heeft. 
Bijkomende oppervlakte = 10 € (m²) 
Bijkomende oppervlakte catering-tente = 20 € (m²) 
Te betalen ten laatste bij het afhalen van het materiall = 21-22 avpril 2018 
Geen afhalen van materiaal en documenten als het nier in order is 
Om het even welh onderkomen is in het assistenr-tiepark verboden 

 

E FUEL SECURITE 
 

Op verzoek van de Burgemeester, en om vanzelfsprekende veiligheidsredenen, is het verboden brandstofjerrycans 
op te slaan in de geparkeerde voertuigen in assistentie. 
 

Boete = 500 € per jerrycan (met confiscatie van opgeslagen brandstof) (met art: 12.9) 
 
Een inspectie van uw voertuigen zal worden uitgevoerd: 

- CHECK POINT: parking DECATHLON (plan) 
- OP UW BIJSTANDSGEBIED GEDURENDE DE HELE PERIODE VAN DE RALLY 

 
De toegang tot en het gebruik van een voertuig dat de brandstof in het servicepark transporteert is ten strengste 
verboden 
 
In geval van niet-naleving: onmiddellijke evacuatie van het gehele bijstandsgebied om uw vaten te kunnen 
ontruimen. 
 
De brandweerinterventie en het transport van vaten zullen op uw rekening zijn. 
 
Een verslag zal opgemaakt worden en aan de College van sportieve commissarissen doorgestuurd worden. Die 
zullen een strafmaatregel toepassen die tot uitsluiting van het evenement kan lijden. 

 

BRANDBLUSSER 
Per deelnemend voertuig is een brandblusser van 6kg minimum verplicht op elke assistentieplaats tijdens alle 
interventies. Hij dient zichtbaar te zijn en de aanwezigheid kan te allen tijde gecontroleerd worden.  
 

 

F AANHANGWAGENS 
 

De wedstrijdvoertuigen zijn verboden op trailer: 

• In het stadcentrum van JAMBES 

• Technische Controle 

• Parking bioscoop ACINAPOLIS 

• Servicepark : BRC : Avenue Bovesse – Place J Charlotte – Rue Van Opre 
 

G VUILNIS 
 

Het storten van afvalstoffen is verboden en zal bestraft worden met een boete van 250 € per zak 
Containers zullen ter uwer beschikking gesteld worden en zijn enkel voor huishoudelijk afval. 
Geen OLIE en glas in containers gooien! 

 

H BANDEN 
 

Banden worden uit uw zorg verwijderd  
Boete = 250 € per band 
Banden mogen niet in de container achtergelaten worden. 
 

 

I SERVICES 
 

  MUZIEK 
 

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het persoonlijk verspreiden van muziek in het 
assistentiepark. Teams die muziek laten spelen op de serviceplaats, dienen zich in regel te stellen met SABAM. 
De persoonlijke verspreiding van muziek is onderworpen aan dezelfde uren als deze van de organisatietent 
conform het geldende politiebesluit. 

 
  ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 
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  De organisator voorziet een elektrische aansluitingen van maximum (16A) per bemanning. 
  Voor grote infrastucturen is een reservatie nodig bij de organisatoren (zie document in bijlage) 
 
 

  BARBECUE’S 
 

In het service park zijn enkel barbeque’s op gas of electriciteit toegelaten.  
Ze dienen in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving (o.a. connectoren en aansluitingen) 

   
  BEWONERS  
 

Om de goede betrekkingen met de bewoners voorrang te geven en om op hun rust tijdens de nacht te 
letten, vragen we jullie alle storende activiteiten tussen 24u00 en 07u00 te stoppen (vooral uw 
generator) 
In geval van overtreding : boete 250€ 
 

  TENTEN EN VIP STRUCTUREN 
 

Omwille van de veiligheidsmaatregelen dienen deze structuren een officiele keuring door een erkende instantie te 
krijgen. (Constructie, electriciteit, ....)  
Het Organisatiecomite neemt geen vrantwoordelijkheid voor de gevolgen van een ongeval betreffende deze externe 
constructies. 

 

J TERUGBETALING 

Enkel een geschreven verklaring van het forfait van een bemanning zal door de organisator worden aanvaard en zal in 
rekening worden gebracht voor een volledig of gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvinggeld. (enkel met het officieel 
formulier: zie bijlage 5) 

Een gemotiveerde verzoek (redenen van forfait) van terugbetaling moet schriftelijk voor 27 april 2018 aan de Organisatie 

(alleen op adres « rallye.wallonie@ac-namur.be ») gedaan worden.  

BELANGRIJK : de bank gegevens moeten in dit verzoek inbegrepen worden 

 

K CONTROLKAART VAN VERKENNINGEN 

Een verkenningscontrolekaart om iedere doortocht van iedere deelnemer door de KP op te tekenen zal afgeleverd 
worden aan de ploegen tijdens de registratie.  
Deze controlekaart moet worden ingevuld bij elke start en aankomst van iedere KP tijdens de verkenningen.  
Deze kaart kan opgevraagd worden door eender welke official /politie op eender welk ogenblik tijdens het verkennen 
van een KP. 

Het niet of onvolledig aanbieden van deze controlekaart zal het verbod om verder te verkennen tot gevolg hebben= 
GELDBOETE VAN 250 € 

De ploegen mogen enkel binnen en buiten op de KP via de start en de aankomst controles;  
De deelnemers mogen dus de KP niet anders betreden en verlaten dan via de start en/of aankomst van deze KP  
Verder kunnen er ook willekeurige controles gehouden worden op de KP zelf. 

BESTAFFING 
De bestraffingen die voorzien zijn voor elke inbreuk tijdens de verkenningen, staan in Artikel 20 tot 20.4 van het 

Sportreglement van het BRC 2018 

Elke vastgestelde overtreding aan de maatregelen of het tijdstip van de verkenningen die aan de koersdirecteur door 
politie of welke official uit de lijst in art. 2.4 en 2.7.1 overgebracht worden, zal door de koersdirecteur aan de 
sportcommissarissen worden doorgegeven. 

Overdreven snelheid tijdens de verkenning zal door koersdirecteur als volgt beboet worden: per km per uur boven 

de toegelaten max snelheid (alle piloten) = 25 €   

De boete zal verdubbeld worden in geval van herhaling tijdens de verkenningen van dezelfde rally 

Er moet speciaal aandacht moet geschonken worden in bebouwde kom en in de buurt van scholen 

 

 

 

L VOERTUIGEN 

Wanneer een deelnemer zijn verkenningswagen vervangt dient hij de koersdirecteur hierover in te lichten en moet 
hij details van de vervangende verkenningswagen meedelen 

Een identificatie teken dient aangebracht worden op het vervangend voertuig 

M ONGEVAL 
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ART 40.2 / 40.3 / 40.4 

 
Alle deelnemers moeten kennis genomen hebben van Artikels van het Sportreglement van het BRC 2018 

In geval van ongeval met alleen stoffelijke schade (of opgave) zijn de piloten of de deelnemer verplicht mondeling 
aangifte te doen aan de eerstvolgende tijdcontrole en schriftelijk aangifte met een gedetailleerd verslag voor het 
einde van de Etappe bij de koersdirecteur . Het ontbreken van een aangifte zal bestraft worden met een BOETE VAN 
500 € 

n geval van een ongeval met lichamelijke schade moeten de piloten onmiddellijk de bevoegde politiediensten 
verwittigen 

In geval van een ongeval waarbij een toeschouwer , of iemand anders, lichamelijke schade oploopt , moeten de piloot  
of de co-piloot ter plaatse blijven en de eerstvolgende wagen stoppen om hen dit aan de eerstvolgende tijdstip 
controle te laten rapporteren 

Alle deelnemers die bij dergelijke procedure tegengehouden worden zullen een gepaste tijd toegekend worden (BRC 
2018 art: 39). 

Indien een deelnemer van de weg raakt op een plaats waar zich toeschouwers, stewards, bewoners of andere 
personen bevinden , moet hij halt houden om te verifiëren dat er niemand gekwetst werd door zijn voertuig. 

Niet naleven van bovenstaande regels zal automatisch worden bestraft me buitenwedstrijdstelling en mogelijks 
legale vervolging in het land, waar de wedstrijd plaatsvindt. 

Reactie in geval van uitgang (art 40.6 – 41.3.2) 

Een lid van een bemanning dat niet samenwerkt en of de aanwijzingen en opdrachten van de commissarissen en de 
etrokken medewerkers niet respecteert kan worden bijeengeroepen met het College van Sportcommissarissen of 
sportrechter RACB. Alle pogingen om de commissarissen en/of de betrokken medewerkers te intimideren zullen aan 
CCS of sportrechter RACB worden voorgelegd. 

 

N OPENINGSWAGEN 
 
Om de veiligheid te verbeteren en de talrijke passages van de voertuigen op KP voor de rally te beperken, hebben we 
besloten de toegang van de openingswagens te reguleren. 

 
Toegang zal onder de volgende voorwaarden toegestaan worden: 
De organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken 

 
1. De “ouvreurs” moeten het door de organisatie uitgegeven inschrijvingsformulier invullen (zie bijlage) 
2. De”ouvreurs” moeten worden erkend door RACB en in het bezit zijn van identificatiedocumenten om de documenten 

op de aangegeven datum terug te trekken 
3. Slechts twee mensen worden in de wagen toegestaan  
4. De passage in de KP is mogelijk één uur voor de passage van de wagen (00) 
5. Slechts één openingswagen per crew wordt aanvaard 
6. De openigswagen wordt voorzien van een pas door de organisatie uitgegeven 
7. Toegang tot de Citadel KP vrijdag wordt STRIKT VERBODEN 
8. De”ouvreurs” moeten de wegcode respecteren, inclusief tijdens de 
9. De Race Directeur mag de toegangen ten allen tijde opschor 
10. Verbod om een langdurige tijd op KP te stoppen voor het oversteken van de TRC 
11. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn "ouvreur". . eerste opmerking = boete van € 200 
12. De pas "opener" geeft geen toegang tot het dienstgebied BOVESSE 

 
PACK PRIJS = 200 € (en omvat) 
 

• De pas van de wagen 

• Het road book 

• De algemene kaart 

• (2) x algemene ingangen : alléén maar voor zaterdag en zondag 
 
De taling zal worden alleen de dag van de verdeling van de Road Book 
 
 
 
 
 
 
 

O RODE VLAG (40.5.1) – (40.5.2) 

 

Bij het krijgen van het signaal “RODE VLAG” moet de piloot onmiddellijk zijn snelheid verminderen en deze lage 
snelheid behouden tot aan het einde van de KP en de instructies van de marshalls of de bestuurders van 
interventiewagens opvolgen. 
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Vlaggen worden vóór het incident op alle radioposten ingezet. 
Het niet naleven van deze regel zal resulteren in een penalty die moet beslist worden door de sportcommissarissen.  

Bemanningen die een “ RODE VLAG “ verwittiging gekregen hebben 

P KP-TEST 

 
Verplichting te reserveren bij de organisator voor 14/04/2018 

 

Betaling op dit rekening maken met communication : test + team = 180 € 
 
BANQUE : BE07.1096.6734.3366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage : 6  ALLERLEI 
 

A NIEUWE START NA OVERGAVE  
 

Elke bemanning die een etappe niet heeft beëindigd, zal de start van de volgende etappe nemen alleen als men zijn 
voornemen bevestigd aan de wedstrijddirecteur. 
De auto's die een nieuwe start nemen moeten bij de ingang van het gesloten park Nacht worden gepresenteerd 
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Zaterdag 29 april, 2017 07:00 = 
Zondag 30 april, 2017 07:00 = 
Hun nieuwe technische controle vindt plaats in het gesloten park nacht. 

 

B CHECK POINT - DECATHLON 
 

PLAN OP Webstite en in ROADBOOK 
 

• OPENING VAN DE SITE van 07u00 tot 12u00)  
 
Distributie van uw doorlaatbewijzen Bijstand BOVESSE  
Lossen auto's op trailer 
Controle van uw assistentievoertuig (FUEL)  
 

• HERINNERING 
 
Parkeren verboden voor aanhangwagens en vrachtwagens 

   Een onbevoegd voertuig zal worden verwijderd 
 

HERINNERING 
 
In mijn hoedanigheid als deelnemer/lid van een deelnemend team aan de 35 RALLYE DE WALLONIE 2018, engageer ik mij 
om zeker aan de volgende artikels te houden : art-4 van het bijzonder wedstrijdreglement en art -9.16-12.4-12.6 van de FIA 
sport code 
 
Het Organiserend Comité wijst elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit de schending door 
concurrenten van wetten, voorschriften of regels in het land van kracht; verantwoordelijkheid voor deze acties en de 
gevolgen daarvan zullen alleen verantwoording schuldig aan de mensen die begaan of opgelopen zijn.  
 
Het Organiserend Comité wijst elke aansprakelijkheid in geval van rellen, demonstraties, vandalisme, natuurrampen enz of 
de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen, die zouden kunnen worden slachtoffers concurrenten. 
 
Het betalen van schadevergoeding, boetes of straffen zal afhankelijk zijn van hen 

 

 

PARKING : AANHANGWAGENS – VRACHTWAGENS – AUTO’S 
 

PARKINGS : Ten strengste verboden voor aanhangwagens, vrachtwagens en auto’s 
 

ACINAPOLIS – DECATHLON – ZONE SERVICE & REFUELING FIA – WINKEL CARREFOUR 
 

HET OVERTREDENDE VOERTUIG ZAL OP UW KOSTEN WORDEN VERWIJDERD 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vanaf nu, wensen we u van harte welkom op de 

35e RALLYE DE WALLONIE 
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27-28 et 29 april 2018 
 

DATA 17/04 21-22/04 26/04 27/04 
INSCHRIJVINGEN 
SLUITINGS DATUM VOOR INSCHRIJVINGEN 

20u00 
   

KP TEST 
SLUITINGDATUM VOOR INSCHRIJVINGEN VOOR ES TEST 

X 
   

KP TEST 
DATUM 

  
14u00 / 18u00 

 

REKENNINGEN 
START VAN REKENNINGEN 

 09u00 / 12u00 
13u00 / 20u00 

  

CHECK POINT SERVICE  
PARKING DECATHLON 

 
 

 07u00 / 12u00 

TECHNISCH NAZICHT (NEW) 
GARAGE SAN MAZUIN (SKODA) 
 rue des Phlox-1 / 5100 NANINNE 

   09u00  / 16u00 

 

 
 

 


