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BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2017 
“RALLYE DU CONDROZ-HUY” 

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT  
 
INHOUD 
 
1. INLEIDING 
 

1.1 Reglementering 
1.2  Wegdek 
1.3  Totale afstand KP en totale afstand van de Rally 

 
2.  ORGANISATIE 

2.1  RACB-titels waarvoor de Rally in aanmerking komt 
2.2  VISA-nummer van de ASN 
2.3  Naam van de organisator, adres & contactgegevens (permanent secretariaat) 
2.4  Organisatiecomité 
2.5  Sportcommissarissen 
2.6 Waarnemers & Afgevaardigden RACB 
2.7  Voornaamste officials 
2.8 Locatie van het HK van de rally en contactgegevens (telefoon en fax) 
 

3.  PROGRAMMA 
- Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement 
- Sluitingsdatum voor Inschrijvingen 
- Publicatiedatum van de Deelnemerslijst 
- Publicatie van het Roadbook en van de kaart van de Rally 
- Start van de Verkenningen 
- Presentatie van de Rally 
- Sluitingsdatum voor de inschrijvingen voor de "Shakedown" 

 - Openingsuren van het HK van de Rally 
 - Officieel Uithangbord – Plaats 
 - Afhalen van het Materiaal en de Documenten 
 - Administratieve Nazichten 
 - Opening van het Mediacenter en Ophalen van de Accreditaties 
 - Afhalen van de Trackingsystemen voor de Rally (indien van toepassing) 

- Technisch Nazicht – Loden en Markeren van de Onderdelen 
- Afstellen – Uurrooster "Shakedown"  

 - Persconferentie BRC voor de Rally  
- Eerste vergadering van de Sportcommissarissen 
- Publicatie van de Startlijst voor Etappe 1 
- Start van de Rally, plaats en tijdstip 
- Einde van Etappe 1, plaats en tijdstip 
- Publicatie van de Startlijsten voor Etappe 2 
- Start van Etappe 2, plaats en tijdstip 

 - Podiumceremonie / Prijsuitreiking 
 - Persconferentie na de Rally 

- Technisch Eindnazicht 
- Tijdstip Publicatie van het Voorlopige Eindklassement 
- Tijdstip Publicatie van het Officieel  Eindklassement  

 
4. INSCHRIJVINGEN 

4.1  Sluitingsdatum voor Inschrijvingen 
4.2  Inschrijvingsprocedure 
4.3  Aantal Toegelaten Inschrijvingen  
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4.4  Inschrijvingsrecht / Inschrijvingspaketten 
4.5  Gedetailleerde Info betreffende de betaling (inclusief info over de toepasselijke 

belastingen) 
4.6  Terugbetalingen 
 

5.  VERZEKERING 
 
6.  PUBLICITEIT EN IDENTIFICATIE 
  
7.  BANDEN 

7.1  Te gebruiken Banden tijdens de Rally 
7.2  Nationale Wetgeving of bijzondere vereisten 
7.3 Hoeveelheid banden 

 
8.  BRANDSTOF  

8.1  Procedure met betrekking tot de Brandstof 
8.2 Bestelling van brandstof 
8.3 Verantwoordelijkheid 
8.4 Verdeling van brandstof 

  
9.  VERKENNINGEN 

9.1  Inschrijvingsprocedure 
9.2  Bijzondere en / of Nationale Beperkingen – snelheidslimiet op de 

klassementsproeven 
 
10.  ADMINISTRATIEVE NAZICHTEN 

10.1  Aan te bieden Documenten: 
  - Deelnemersvergunning 

- Vergunning Piloot & Co-Piloot 
  - Identiteitskaart of Paspoort Piloot & Co-Piloot 
  - Toestemming van de ASN (voor alle buitenlandse deelnemers) 
  - Vervollediging van de informatie op het Inschrijvingsformulier 
  - Verzekeringsbewijs van het Voertuig 
  - Inschrijvingsdocumenten van het Voertuig 

10.2  Tijdschema 
 
11.  TECHNISCH NAZICHT – LODEN EN MARKERING 

11.1  Plaats en Tijdschema van de Technische Nazichten 
11.2  Veiligheidsuitrusting van de Bemanning 
11.3  Geluidsniveau 
11.4  Installatie van een Veiligheids-trackingsysteem (indien van toepassing)  

 
12.  ANDERE PROCEDURES 

12.1  Procedure voor de Startceremonie en Startvolgorde 
12.2  Aankomstprocedure (enkel indien verschillend van het Reglement) 
12.3  Te vroeg inklokken toegestaan 
12.4 Superspecial – Procedure en Startvolgorde (indien van toepassing) 
12.5 Elke Procedures / Speciale Activiteit, inclusief de promotie-activiteiten van de 

Organisator 
12.6 Officiële Tijd, gebruikt tijdens de Rally 
12.7 Gedrag in geval van Ongeval 
12.8 Checkpoint na Ongeval 
12.9 Assistentiepark 
12.10 Special Show  

 



2017 BRC – Bij. Wedstrijdregl. CONDROZ  P. 4 

13.  IDENTIFICATIE OFFICIALS 
 
14.  PRIJZEN 
 14.1 Uitreiking Bekers, plaats en tijdstip 

14.2 Bekers 
 
15. EINDNAZICHTEN 

15.1  Eindnazichten – Aangeduide Crews en Plaats 
15.2  Klachtrecht 
15.3  Beroepsrecht 
 
 
 
 

 
Bijlage 1 Route 
 
Bijlage 2  Tijdschema van de Verkenningen 
 
Bijlage 3  Naam & Foto van de Relatie-Deelnemers en hun planning 
 
Bijlage 4 Stickers en plaatsing van de voorziene bijkomende Publiciteit 
  
Bijlage 5 Service park  
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1. INLEIDING  
 
1.1 Deze rally zal worden ingericht in overeenstemming met de Internationale Sportcode van de 

FIA en zijn Bijlagen, het Sportreglement van het Belgian Rally Championship 2017, dat 
conform is aan de Nationale Sportcode van RACB Sport, en het huidig Bijzonder 
Wedstrijdreglement. 
De wijzigingen, additieven en / of veranderingen aan huidig Bijzonder Wedstrijdreglement 
zullen enkel worden aangekondigd via gedateerde en genummerde Additieven (uitgegeven 
door de Organisator of door de Sportcommissarissen). 
Het Sportreglement van het Belgian Rally Championship 2017 staat gepubliceerd op 
volgende website: www.racb.com  

 
1.2  Wegdek            
   
   Alle klassementsproeven van de Rally worden verreden op een wegdek dat bestaat uit   
    
   Asfalt:       
   Onverhard:                
 
1.3  Totale Afstand KP en totale afstand van de Rally       
 Totale Afstand KP’s:     

Totale Afstand van het Parcours:   
  
2. ORGANISATIE 
 
2.1  RACB Sport - titels waarvoor de Rally in aanmerking komt: 
 
  Belgisch Kampioenschap voor Piloten 
  Belgisch Kampioenschap voor Co-Piloten 
  Belgisch Kampioenschap per Klasse 
  Belgisch Kampioenschap van Historic Rally’s 
  Belgisch Kampioenschap Junior 
  Belgisch Kampioenschap R1 Trophy 
 
   
2.2 VISA-nummer van de ASN: 

VISA-nummer: BRC17/RCH09 op datum van: 01/09/2017 

 
2.3  Naam van de Organisator, adres & contactgegevens  
 ROYAL MOTOR CLUB de HUY – Rallye du Condroz-Huy 
 Quai Dautrebande, 7  
 4500    Huy 
 T: +32 (0)85 25 26 06     F: +32 (0)85 25 26 02 
 Email: info@condrozrally.be    Website: www.condrozrally.be 
   
2.4  Organisatiecomité 
          Voorzitter:  Roger JAMOUL 
 Secretaris:  Charles PONCELET 
 Leden: Anne DUBOIS, Olivier ROCOUR, Frédéric DESIR, Yves GERADON, 
 Jean-Pol HELLIN, Jean-Jacques BEAUJEAN, Benjamin HODEIGE, Frédéric DESIR,  

Olivier JAVAUX, Pascal DEHON, Jacky THIBAUT   
 
2.5 Sportcommissarissen  
 Voorzitter:       Dhr. Andy LASURE     
 Leden:      Dhr. Ludo PEETERS     
 Leden:      Dhr. Frederic FRENAY 
 Stagiair:       Dhr. Mardeen BENJAMIN   
 Secretaris:       Mevr. Chisrtine BEX   
       

http://www.racb.com/
http://www.condrozrally.be/
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2.6 Waarnemers & Afgevaardigden RACB 
 Sporting Delegate RACB Sport:              Dhr. Xavier SCHENE        

Technical Delegate RACB Sport:            Dhr. Bert BLOCKX   
Homologatie-Inspecteur:                         Dhr. Michel LAUWERS    

 Hoofd Tijdwaarneming:     Dhr. Ghislain DECOBECK 
  
2.7 Voornaamste Officials 
 Wedstrijdleider:    Dhr. Etienne MASSILLON   Lic. 0487 
    Adjunct Wedstrijdleider:   Dhr. Roger JAMOUL   Lic. 1879 
    Adjunct Wedstrijdleider :    Dhr. Olivier JAVAUX    Lic. 3575
 Veiligheidsverantwoordelijke:  Dhr. Jacques THIBAUT   Lic. 2137 
        Adjunct Veiligheidsverantwoordelijke Dhr. Raphaël BERTRAND   Lic.  
 Verantwoordelijke relatie veiligheid Dhr. Charles PONCELET    
 Hoofdgeneesheer:    Dr. Anne VANDECAUTER   Lic. 3324 
 Secretaris van de rally:   Mevr. Isabelle WAHALTERE  Lic. 3359  
         Relatie Deelnemers:   Dhr. Milou BRANS    Lic. tba 
       Dhr. Joost DEMEESTERE   Lic. 0118 
       Dhr. Alain WALEFFE   Lic. 0900 
       Dhr. Boudewijn BAERTSOEN  Lic. 2288 
       Dhr. Iwan DELHEZ    Lic. 2929 
           Relatie Pers:     Dhr. Benoit GALAND   Lic. tba 
           Leden veiligheidwagen 000  Dhr. Jean-Jacques BEAUJEAN  Lic. tba
        Dhr. Bernard DELWICHE    Lic. tba 
 Leden veiligheidwagen 00   Dhr. XX     Lic. tba
       Dhr. X 

 Verantwoordelijke klassementsproeven: 
 
 René DEMARTEAU  Lic. 1393  Louis MODAVE    Lic. 2762 

 Didier DEJASSE   Lic. 3384 Luc JONIAUX     Lic. 2749
 Alain DELAUNOIS   Lic. 2666 Guy RENARD    Lic.  
           
2.8  Locatie van het HK van de Rally en contactgegevens 
   
 HK – Rallye du Condroz-Huy 2017     
     IPES HUY II    
  Avenue Delchambre, 6  4500   Huy 
  Tél :    +32(0) 85 25 26 06  Fax :+32(0)85 26 26 02 
  Mail:   info@condrozrally.be  
  

Noodnummer 
Het noodnummer van de wedstrijd is  +32 (0) 85 252 465  

 
3.  PROGRAMMA 
 

- Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement 
Datum: Vrijdag 01 /09 / 2017   
 

- Sluitingsdatum voor Inschrijvingen 
Datum: Dinsdag 26 / 10 / 2017    
 

- Publicatiedatum van de Deelnemerslijst 
Datum: donderdag 26 / 10 / 2017  om 19u00 
Plaats: Officieel Uithangbord - « La Brasserie », Grand Place – Huy (Hoei) 

mailto:info@condrozrally.be
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- Publicatie van het Roadbook en van de Kaart van de Rally            
Plaats : Officieel Uithangbord  - « la Brasserie » Grand Place -  Huy  

 Datum & Tijdstip :  Zaterdag 28/10/2017  van 08:00u tot 18u00 
   Zondag  29/10/2017  van 09:00u tot 12u00 
  

- Start van de Verkenningen 
Tijdstip: Zaterdag 28 / 10 /2017 om  08u00  

  
- Sluitingsdatum voor de inschrijvingen voor de "Shakedown" 

Tijdstip: Maandag 30 / 10/ 2017 om 18u00 
 

- Presentatie van de Rally 
Welkom van de kerncentrale van Tihange – Dindag 31/ 10 / 2017 om 19u00  
     

- Openginsuren van het HK van de Rally 
 Datum & Tijdstip   Donderdag 02/11/2017   van 15u00 tot 18u30 
    Vrijdag 03/11/2017    van 08u00 tot 20u00  
    Zaterdag 04/11/2017  van 07u00 tot 23u30 
    Zondag 06/11/2016    van 07u00 tot 19u00 
 

- Officieel Uithangbord – Plaats 
 Het Officieel Uithangbord bevindt zich op volgende plaatsen / adressen: 

« La Brasserie », Grand Place – Huy vanaf donderdag 26/10/2017 om 19u00. 
   
IPES Huy II, Avenue Delchambre, 6 in Huy vanaf donderdag 02/11/2017 om 15u00. 

 HK van de rally  
 
    - Servicepark (zeen Bijlage 5 ) 
 Plaats : Quai d’Arona en Avenue Delchambre 
 Datum & tijdstip: Woensdag 1 november 2017 vanaf 15u00. 
 

- Afhalen van het Materiaal en de Documenten en de Administratieve Nazichten 
(plaats – waarborg – betaling – huur, etc.) 
Opgepast : Je dient je identiteitskaart te tonen om materiaal en documenten in ontvangst te 
kunnen nemen. 
 
Plaats : « ACCES DESK » van de Rallye du Condroz  – ingang servicepark - Huy 
Datum & tijdstip :  Donderdag 02/11/2017 van 09u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 
   Vrijdag 03/11/2017 van 09u00 tot 12u00 
     
Een bemanning kan zich slechts aanbieden bij de voorafgaande sportieve nazichten als zij 

 voldaan heeft aan al de verplichtingen tegenover het organisatiecomité en / of de 
 organisator (financieel, administratief,...). 

 
- Sportieve Nazichten 

Garage PEUGEOT “ SCHYNS-HUY”  – Quai de Compiègne,72 - Huy 
Datum & Uur: Vrijdag 03/11/2017 van 08u00 tot 13u00 en van 13u30 tot 17u00  

 
- Opening van het Mediacenter en Ophalen van de Accreditaties 

Plaats : Mediacenter – IPES Huy – Avenue Delchambre 
Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 om 10u00  

 
- Afhalen van de Trackingsystemen voor de Rally  

Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 van 08u00 tot 13u00 en van 13u30 tot 17u00- S.N. Rally 
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- Technisch Nazicht – Loden en Markeren van de Onderdelen 
Garage PEUGEOT “SCHYNS-HUY”  – Quai de Compiègne,72 - Huy  
Datum & Uur: Vrijdag 03/11/2017 van 08u00 tot 13u00 en van 13u30 tot 17u00 
 

- Afstellen – Uurrooster “Shakedown”  
Adres: Ben-Ahin    
Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 van 12u00 tot 17u00 
 

- Persconferentie BRC voor de Rally 
Plaats: Mediacenter – IPES Huy – Avenue Delchambre 
Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 om 17u00 ( op uitnodiging)  
 

- Eerste vergadering van de Sportcommissarissen 
Plaats: HK Rally – Avenue Delchambre – Huy – Stewards Office 

- Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 om 16u00 
 

- Publicatie van de Startlijst voor Etappe 1 
Plaats: Officieel Uithangbord 
Tijdstip: vrijdag 03/11/2017 om 19u00  
 

- Start van de Rally - plaats en tijdstip 
Adres: Tent van de Rallye du Condroz-Huy – Av. Godin Parnajon - Huy 
Tijdstip: Zaterdag 04/11/2017 om 08u00  
 

- Einde van Etappe 1 - plaats en tijdstip 
Plaats: Podium – Tent van de Rallye du Condroz-Huy 
Tijdstip: Zaterdag 04/11/2017 om 19u31  
 

- Publicatie van de Startlijst voor Etappe 2 
Plaats: Officieel Uithangbord 
Tijdstip: Zaterdag 04/11/2017 om 22u30  
 

- Start van Etappe 2 - plaats en tijdstip 
Adres: Podium – Tent van de Rallye du Condroz-Huy 
Tijdstip: Zondag 05/11/ 2017 om 08u00  
 

- Podiumceremonie / Prijsuitreiking 
Plaats: Podium – Tent van de Rallye du Condroz-Huy  
Tijdstip: Zondag 05/11/2017 om 17u00  
 

- Persconferentie na de Rally 
Plaats: Perszaal – HK Rallye du Condroz-Huy- Av. Delchambre - Huy 
Tijdstip: Zondag 05/11/2016 om 17u30  
 

- Technisch Eindnazicht 
Plaats: Garage PEUGEOT  ”SCHYNS -HUY”– Quai de Compiègne,72 -Huy 
Uur: Zondag 05/11/2017 om 17u15  
 

- Tijdstip Publicatie van het Voorlopige Eindklassement 
Plaats: Officiel uithangbord - HK rally  
Datum & Uur: Zondag 05/11/2017 om 19u30 
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- Tijdstip Publicatie van het Officieel Eindklassement 
Plaats: Officiel uithangbord - HK rally  
Datum & Uur: Zondag 06/11/2016 om 20u00   
 

4. INSCHRIJVINGEN 
4.1  Sluitingsdatum voor Inschrijvingen 
 Dindag 24 / 10/ 2017 om 12u00     
 
4.2  Inschrijvingsprocedure 

Elke persoon die wenst deel te nemen aan de  Rally ‘Rallye du Condroz-HUY 2017’ dient de 
bijgevoegde inschrijvingsaanvraag, te vervolledigen op de website en dit ten laaste   dindag  
24 /10 /2017 om 12u00 

 
De leden van een bamanning moeten bij hun inschrijvingsaanvraag aangeven of deze rally 
niet telt voor hun klassement in het BRC kampioenschap 2017 en/of BRC JUNIOR 
kampioenschap 2017  indien van toepassing, conform aan de artikels 5.4, 22.1 en 45.3.4 
van het BRC 2017. 

 
4.3  Aantal Toegelaten Inschrijvingen  

Aantal Toegelaten Inschrijvingen:  180  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, co-piloot 
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 2017 
 

Historic: zie Variatie V2 van het Sportreglement van het BRC 2017 – Historic Rally’s 
 
4.4  Inschrijvingsrecht / Inschrijvingspaketten ( BTW 6% inbegrepen)  
 

VOOR VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017: het volledige deelnamebedrag overschrijven op de 
dienstdoende rekening van de rally (zie art. 4.5) 

- Met de facultatieve publiciteit aangeboden door de organisator : 1375€ 
- Zonder deze facultatieve publiciteit : 2750€ 

 
NA VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017: het volledige deelnamebedrag overschrijven op de 
dienstdoende rekening van de rally (zie art. 4.5) 

- Met de facultatieve publiciteit aangeboden door de organisator : 1500€ 
- Zonder deze facultatieve publiciteit : 3000€ 

 

Omschrijving Deelname 

Serviceplaats 
 NA AKKOORD met de Organisator 

Individueel (1) 
 BRC JUNIOR (2) 

Buitelandse licencie (3)   

Doorlaatbewijzen Aantal 

Service 
Parking Auxiliary (PARKING PISCINE) 

1 
1 

Badge Refuelling Access 
Badge “ Stop Access”   

1 
2 

Verkenningsbord  
Road Book (set) 
Kaart van het Parcours 
Deurnummer en verplichte publiciteit (set)  

1 
1 
1 
1 
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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,...). 

 
4.5   Gedetailleerde Info betreffende de betaling (inclusief info over de toepassellijke belastingen) 

De inschrijvingsaanvraag zal slechts aanvaard worden indien zij vergezeld wordt van het 
bedrag der inschrijvingsrechten via overschrijving, ter attentie van  Royal Motor Club de Huy  
asbl, en dit ten laatste tegen dindag 24/10/2017 met vermelding van de toegekende 
TOEGANGSCODE met vermelding van de namen van de bemanning of op zijn minst de 
naam van de piloot en de vermelding «Rallye du Condroz 2017».  
 
Begunstigde “Royal Motor Club de Huy ”  
Bankrekening: BNP-Paribas-Fortis : 001-0616196-31 
Code IBAN: BE 04.0010.616196.31 
Code SWIFT (bic): GEBABEBB 
 
Wij vragen u om de IBAN en BIC-nummers te gebruiken voor betalingen vanuit het 
buitenland. De deelnemer staat in voor de bankkosten. 
De deelnemer dient het betalingsbewijs te faxen (+32 85 25 26 02), per post door te sturen of 
te mailen (willy.condrozrally@gmail.com) naar de organisator zodat kan nagegaan worden of 
dit gebeurt is voor de sluiting van de inschrijvingen. 
De deelnemer moet de naam van de eerste piloot en ‘CR17 + de toegangscode) vermelden 
in de mededeling op de overschrijving. 
Het TOTALE deelnamekosten moeten op de rekening van de organisator toegekomen zijn. 

 
 
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 Dhr. Willy SCHEURER : willy.condrozrally@gmail.com                                          
(te bereiken via +32 (0)85 25 26 06    fax : +32(0)85 25 26 02                

 
4.6    Terugbetalingen 

 
De inschrijvingsrechten zullen volledig terugbetaald worden: 

o aan de kandidaten waarvan de inschrijving werd geweigerd 
o in geval van annulering van de rally, voor het begin van de westrijd 

 
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 hebben 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, hetzij per fax of per mail. De aanvaarding van het forfait zal ter 
bevestiging door de organisator aan één van de bemanningsleden verstuurd worden. De 
volledige terugbetaling van het 50 % 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, zal de terugbetaling worden beperkt tot 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 het inschrijvingsrecht. 

 

 

 
 

mailto:willy.condrozrally@gmail.com
mailto:willy.condrozrally@gmail.com
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5.      VERZEKERING 
 

De organisator heeft verzekeringen aangegaan op het vlak van Burgerlijke Aansprakelijkheid, 
conform met 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 (bezoldigd of vrijwilligers), alsook de Burgerlijke Aansprakelijkheid van 
de eigenaars, houders of bestuurders van de deelnemende voertuigen en hun aangestelden. 
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. 
BA Motorvoertuigen:  
Dekt onbeperkt de Lichamelijke Schade. 
Dekt de Materiële Schade voor 100.000.000€ per schadegeval. 
De verbindingstrajecten zijn niet gedekt via de BA-verzekeringscontracten van de organisator. 
 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 misdaden hebben begaan of 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 inrichters: zie Artikel 18.8 van het Sportreglement BRC 2017. 

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). 

 
7.     BANDEN  (zie artikel 60 van het Sportreglement BRC2017) 
7.1   Te Gebruiken Banden tijdens de Rally 

Er worden zones voor bandenmarkering en voor de controle van de banden voorzien (zie 
Roadbook). Het gebruik van ‘slick’-banden is verboden, en dit op straffe van uitsluiting. 
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 2017 

 
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 Conform artikel 60.1.5, voor deze wedstrijd, de rally “ Rallye du Condroz-Huy 2017”, is het 
maximum toegelaten aantal banden: 
7.3.1 Voor de voertuigen met een homologatie-uitbreiding WR, WRC, S2000, RRC, VR4, VR5, 
RGT of van Groep N4 : 16 banden 

 7.3.2 Voor de voertuigen met een homologatie-uitbreiding VR2 : 10 banden 
 
8.  BRANDSTOF 
8.1    Procedure met betrekking tot de Brandstof volgens art. 58 en 59 van het Sportreglement   
         BRC 2017. 
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8.2 GUTTS n.v, 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 de GUTTS Refuel Service. 
 
Surf naar http://gutts.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. 

 
8.3   De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke gevolg betreffende het   

gebruik van een brandstof. 
 
8.4 Verdeling van brandstof : er zullen twee bevoorradingszones zijn (zie road book) 

De door de RACB Sport toegelaten brandstoffen zullen beschikbaar zijn in de verschillende 
bevoorradingszones. 
Een brandstof die in de handel beschikbaar is zal direct in het brandstofreservoir van de 
wedstrijdwagen ingebracht worden aan het tankstation weergegeven in het roadbook. 
 
Station : SHELL – Quai d’ Arona – Huy  
Betaling, enkel per bankkaart of kredietkaart. 
 
Refueling Zone “ GUTTS” – Garage RENAULT – Quai d’ Arona - Huy 
 

  De toegang zal slechts verleend worden aan een led van de assistentie-ploeg die de badge     
  “refuelling zone” dragen. 

 
9.  VERKENNINGEN 
 
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. 
 
Een herkenbaar teken, dat overhandigd wordt tijdens de inschrijving bij de overhandiging van 
de Road-Books, zal moeten worden aangebracht op de rechterkant van de achterruit van het 
voertuig tijdens de verkenningen. 
De Organisator zal controles uitvoeren  
 
De gebruikte voertuigen dienen conform te zijn aan Artikel 25 van het Sportreglement van het 
BRC 2017. 

 
9.2    Bijzondere en / of Nationale Beperkingen – snelheidslimiet op de klassementsproeven 
 De verplichte verkenningen mogen slechts uitgevoerd worden op: 
 Zaterdag 29/10/2016  Tijdstip: van 08u00 tot 22u00 
 Zondag 30/11/2016   Tijdstip: van 08u00 tot 22u00 
 
 De Belgische wegcode is strikt van toepassing tijdens de verkenningen.  

 
Elke deelnemer zal kunnen genieten van maximum 2 verkenningspassages per 
klassementsproef.  Het aantal passages / doortochten zal gecontroleerd worden met behulp 
van een controlekaart. 
 
Bestraffing 
De bestraffingen die voorzien zijn voor elke inbreuk tijdens de verkenningen, staan in Artikel 
20.2 en 25.4 van het Sportreglement van het BRC 2017. 

 
 
 
10.  ADMINISTRATIEVE NAZICHTEN 
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10.1  Aan te bieden Documenten: 

Deelnemersvergunning, Vergunning Piloot & Co-Piloot, Identiteitskaart of Paspoort Piloot & 
Co-Piloot, Toestemming van de ASN (voor alle buitenlandse deelnemers), 
Verzekeringsbewijs van het Voertuig en Inschrijvingsdocumenten van het Voertuig. 

 
10.2  Tijdschema 
 Plaats: Garage PEUGEOT “SCHYNS-HUY”– Quai de Compiègne, 72 -Huy 
 Datum & Tijdstip : Vrijdag 03/11/2017 van 08u00 tot 13u00 en van 13u30 tot 17u00 
 Het tijdschema wordt uitgehangen aan het Officiële Uithangbord en op de website van de 
 Rally (www.condrozrally.be). Het programma zal eveneens aan elke bemanning worden 
 overgemaakt tijdens de afhaling van het materiaal en de documenten. 
  
11.  TECHNISCH NAZICHT – LODEN EN MARKERING 
 
11.1  Plaats en Tijdschema van de Technische Nazichten 

Plaats: Garage PEUGEOT “Baudouin-Pierre”– Quai de Compiègne,72 -Huy 
          Datum & Tijdstip: Vrijdag 03/11/2017 van 08u00 tot 13u00 en van 13u30 tot 17u00        

Het tijdschema wordt uitgehangen aan het Officiële Uithangbord en op de webside van de 
Rally ( www.condrozrally.be.)       

          Het programma zal eveneens aan elke bemanning worden overgemaakt tijdens de afhaling  
  van het materiaal en de documenten. 

 
11.2  Veiligheidsuitrusting van de bemanning:  

zie Artikel 26.1.2 van het Sportreglement BRC 2017. 
 
11.3  Geluidsniveau: 94 dB  
 
11.4  Installatie van een Veiligheids-trackingsysteem  

Bij enkele deelnemer kan een veiligheids-trackingsysteem geïnstalleerd worden. Deze 
deelnemers worden aangeduid door de wedstrijdleider. De procedure en de technische 
benodigdheden zullen uitgelegd worden in een additief. 

  
12.  ANDERE PROCEDURES 
12.1  Procedure voor de Startceremonie en Startvolgorde conform van de Sportieve 

Reglementering RACB Sport  
12.2 Aankomstprocedure conform van de Sportieve Reglementering 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°: TC 10C, TC 10D en  n° TC 
20E 
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 ( GEEN) 
 
12.5 Persconferentie BRC voor de wedstrijd : Vrijdag 03 / 11 / 2017 om 17:00  
 Woonplaats: Mediacenter – IPES HUY – HQ rally 
 

Voorstelling van de teams en handtekeningsessi, etc : 
 Vrijdag  03 / 11 / 2017 om 18u30   
 Plaats : Tent van Rallye du Condroz-Huy - Avenue Godin- Parnajon, Huy (TC 0) 
 
 

 Alle deelnemers die opgeroepen worden voor deelname aan  de persconferentie van de 
promotor worden verzocht deze bij te wonen. Elke niet-gerechtvaardigde afwezigheid zal 

http://www.condrozrally.be/
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naar oordeel van de College van Sportcommissarissen  bestraft worden  met een financiële 
sanctie 

 
12.6 Officiële Tijd, gebruikt tijdens de Rally 
    De officiële tijd gedurende de ganse duur van de Rally: NL: 078051200 – FR: 078051300. 
 
12.7  Gedrag in geval van Ongeval 

Alle deelnemers moeten kennis genomen hebben van Art. 40 van het Sportreglement van het 
BRC 2017. 
 

12.8  Checkpoint na Ongeval 
   Plaats: Technical Zone  

 
12.9 Plaats van Servicepark : Quai d’ Arona en Avenue Delchambre 

 De reservering van de assistentieplaats gebeurt enkel via www.condrozrally.be.  
 Alle teams moeten een brandblusser van 6 kg 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. Enkel een maximale hoeveelheid van 20 l brandstof 
noodzakelijk voor het vullen van de reservoirs voor het materieel (generator, verwarming, 
enz) zal toegelaten worden 

 
12.10 Als tijdens een klassementsproef van het type “Show” het totale parcours niet afgelegd 

wordt, zal het team een forfaitaire tijd aangerekend krijgen van 7 minuten, die bijgeteld 
wordt aan de beste tijd van zijn klasse gerealiseerd tijdeze deze klassementsproef. 

 
13.  IDENTIFICATIE OFFICIALS 
          De postoversten worden op de volgende manier herkenbaar gemaakt: 
 

Functie            Kleur Vest          Opschrift 
    Verantwoordelijke klassementsproef       blauw  stage commander 
    Adjunct verantwoordelijke KP  blauw  deputy stage commander 
    Starter   geel  starter 
    Verantwoordelijke baan commissaris  rood  chief marshall 
     Baancommissaris   rood  marshall 
    Parc ferme commissaris   orange  parc ferme 
    Feitenrechter   rood  judge of fact  
     Steward   groen  steward  
    Verantwoordelijke Relatie Deelnemers geel  relation concurrent 
          Dokter        wit  doctor + rode kruis 
 
 
14.  PRIJZEN  
 
14.1 Uitreiking Bekers  
  Tijdstip: 05/11/2017  
 Uur: 17u00 
 Plaats: Tent van Rallye du Condroz-Huy - Avenue Godin- Parnajon, Huy 
 
 
 
  
14.2    Bekers  

http://www.condrozrally.be/
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    Algemeen 1°-2°-3° (piloot-copiloot) 
    Aan de 1ste  bemanning per Klasse  
    Aan de 1ste  bemanning Historic Algemeen  
    Aan de 1ste bemanning BRC JUNIOR 
     Aan de 1ste Vrouwelijk of gemengd Team (piloot-copiloot) 

           Aan de 1ste bemanning R1 Trophy  
 
    Aan de 1ste bemanning Buitenlandse Team (piloot-copiloot) COUPE « René RISAC » 

   Aan de 1ste bemanning “Hutois” (piloot-copiloot) COUPE «André GODELET» 
     

 
15. EINDNAZICHTEN 
 
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 PEUGEOT « SCHYNS-HUY » - Quai de Compiègne, 72- Huy 
Tijdstip: Donderdag 05/11/2017 om 17u15 

 
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€ 
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Bijlage 1 Route 
 
Bijlage 2 Tijdschema van de Verkenningen 
 
Bijlage 3 Naam & Foto van de Relatie-Deelnemers en hun planning 
 
Bijlage 4 Stickers en plaatsing van de voorziene bijkomende Publiciteit  
 
Bijlage 5 Service Park 
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 Route Timing  
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ANNEXE 2 – BIJLAGE 2 

 

Programme des reconnaissances - Samedi 28 octobre 2017 de 08.00 à 22.00 

      Dimanche 29 octobre 2017 de 08.00 à 22.00 

Reconnaissance schedule             - Saturday, 28th October 2017 from 08.00 untill 22.00 

      Sunday, 29th October 2017 from 08.00 untill 22.00  

Programma van de verkenningen - Zaterdag 28 Oktober 2017 van 08.00 u tot 22.00 

      Zondag 29 Oktober 2017 van 08.00 u tot 22.00   

 

 

ANNEXE 3 –  BIJLAGE 3 

 
Chargés des relations avec les concurrents - Competitors’ relations officers 

Verantwoordelijken voor de relaties met de deelnemers 

 

 
 
 
       
 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joost 
DEMEESTERE 

 

Alain 
WALEFFE 

Boudewijn 
BAERTSOEN 

Emiel  
BRANS 
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ANNEXE 4 – BIJLAGE 4 

Publicité – Avertising – Publiciteit 

 

 

 

 

Publicité obligatoire : sur les plaques de rallye, les panneaux de compétition et coin de pare-
brise. 

Sous les panneaux de compétition, même dimension ( 67cm /17cm) 
   
   Vitre Arrière 

Un panneau de vitre arrière de 30 cm de largeur et de 10 cm de hauteur au maximum réservé à 
l’usage de l’organisateur. Ce panneau sera placé au sommet de la vitre arrière, centré, à 
gauche ou à droite. 
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Publicité facultative : les emplacements suivants doivent être réservés : 

  – 2 autocollants sur les ailes avant ou arrière ; 

  – 1 autocollant (10 x 15 cm) du côté droit de la partie supérieure du pare-brise. 

 

Obligatory advertising : on the rally plates  and on the panels of the competition numbers . 

Down the panels of the competition numbers, same dimension (67cm/17cm) 

 

Rear Window 

One rear window panel measuring a maximum of 30 cm wide and 10 cm high shall be 
positioned at the top of the rear window, and positioned left or right  

Optional advertising : the following spaces must be reserved for it : 

   – 2 stickers on front or rear wings ; 

   – 1 stickers (10 x 15 cm) in the right corner of the upper part of the 
windscreen. 

 

De verplichte publiciteit : op de rallyplaten en op de competitiepanelen. 

Beneden de rallyplaten en op de competitiepanelen, dezelfde grootte 
(67cm/17cm) 

 
     Achterruit 

Een paneel op de achterruit met een lengte van 30 cm en een hoogte van 10 cm, is 
voorbehouden voor gebruik door de organisator. Dit paneel dient aangebracht te worden aan 
de bovenkant van het achterruit, in het midden, links of rechts  

 

De facultatieve publiciteit : de deelnemers moeten de volgende plaatsen vrijhouden: 

    – 2 zelfklevers op de voor- of achter- spatborden; 

    – 1 zelfklever (10 x 15 cm) in de boven hoeken van de voorruit. 

 
 

RAPPEL 

 
18. NUMERO DE COURSE ET PUBLICITE 
 
 18.1  GENERALITES 
 18.1.1 Les organisateurs fourniront à chaque équipage un numéro de course  qui devra 
 être apposé sur les voitures selon les emplacements indiqués avant les vérifications  
 techniques  
 18.1.2 Toute publicité à l’intérieur de ce numéro est obligatoire et ne peut être refusée par 
 les concurrents. Il ne sera pas permis de modifier ces panneaux 
 
18.2  PANNEAUX DE PORTIERES AVANT 
 18.2.1 Deux panneaux de portières avant de 67cm de longueur sur 34 cm de hauteur dont 
 1 cm de bordure blanche. Chacun de ces panneaux comprendra obligatoirement sur sa 
 partie avant un espace qui sera réservé au numéro de course qui sera noir mat Les 
 chiffres, d’une hauteur de 14 cm et d’une largeur de trait de 2 cm, apparaîtront en jaune 
 (fluo PMS 803 pour les rallyes ayant une partie nocturne de l’itinéraire). Le reste de ce 
 panneau de portière sera réservé à l’organisateur.    
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 La partie inférieure du panneau (67cm sur 17cm) fera partie de la publicité 
 obligatoire. Ce panneau publicitaire ne pourra en aucun cas être dissocié du 
 panneau supérieur, ni placé à un autre endroit sur le véhicule. 
 18.2.2 Chaque panneau sera placé à l’horizontale sur le bord d’attaque de chaque portière 
 avant, le numéro sur le devant. Le sommet du panneau devra se trouver entre 7 et 10 cm 
 en dessous de la limite inférieure de la vitre.  
 18.2.3 Aucune signalisation autre que la livrée de la voiture ne devra être placée à moins de 
 10 cm de ce panneau. 
 
 
HERINNERING 
 
18. WEDSTRIJDNUMMERS EN PUBLICITEIT 
 
18.1. ALGEMEEN 

18.1.1 De organisatoren bezorgen elke bemanning de volgende elementen die volgens de 
geldende voorschriften dienen aangebracht te worden op de auto, en dit voor aanvang van 
de technische keuring. 
18.1.2 De publiciteit behorend tot de wedstrijdnummers is verplicht en kan niet worden 
geweigerd door de deelnemer. 

 
18.2  DEURPANELEN 

18.2.1 Twee deurpanelen vooraan met 67 cm lengte op 34 cm hoogte, met 1 cm witte 
boord. Elk paneel dient verplicht voorzien te zijn, in zijn voorste gedeelte, van een ruimte 
die voorbehouden is voor het startnummer van de deelnemer. De cijfers, 14 cm hoog en 2 
cm lijnbreedte, zijn van de gele kleur (fluo PMS 803 voor rally's die een gedeelte in het 
donker hebben) op een matzwarte achtergrond. De overige ruimte op de deurpanelen is 
voorbehouden voor gebruik door de organisator. 
Het onderste gedeelte van dit paneel (67 cm op 17 cm) maakt deel uit van de 
verplichte reclame. Dit publiciteitsgedeelte kan in geen geval gescheiden worden van 
het bovenste gedeelte van het paneel en evenmin op een andere plaats op de wagen 
geplaatst worden. 
18.2.2 Elk paneel dient horizontaal geplaatst te worden aan de bovenkant van elke voorste 
deur, met nummer vooraan. Het bovenste van het paneel dient zich te bevinden tussen 7 
en 10 cm onder de ruit. 
18.2.3 Geen enkel andere signalisatie, dan wat eigen is aan het voertuig, mag aangebracht 
worden op minder dan 10 cm van het paneel 
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BIJLAGE 5 
 

Gezien het van kracht zijnde veiligheidsniveau in België: 
 
Herinnering: Artikel 49.5 van het Sportief Reglement van het Belgisch Rallykampioenschap van de 
RACB Sport zal strikt van toepassing zijn! 
 
In het assistentiepark is het gebruik van afvalbakken en –containers voorzien door de organisatie 
verplicht. Het is verboden hier banden of glas in te deponeren. 
In het servicepark zijn enkel barbeque’s op gas of electriciteit toegelaten. Zij dienen wettelijk in orde 
te zijn (onder andere aansluitingen en bekabeling). 
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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 de Belgische 
Wetgeving (SABAM en de BILLIJKE VERGOEDING). De persoonlijke verspreiding van muziek is 
onderworpen aan dezelfde uren als deze van de organisatietent conform het geldende politiebesluit. 
 
De organisator voorziet geen elektrische aansluitingen in het servicepark. 
 
Voor elke aanvraag, gelieve contact op te nemen : 
 

RESA :  aansluitingen van korte duur (feestenenbeurzen),afdeling uitvoeringen,  

contact : festivite@resa.tecteo.be, +32 4 240 71 93 
 
Voor elke deelnemer voorziet de organisator : 
 - 1 x pakket dat toegang verleent tot het servicepark (één SERVICE en één AUXILIARY) 
 - Een kaart met aanduiding van alle klassementsproeven en verbindingswegen. 
 - 2 x Stop toelating voetgangers. 
 - een “refuel area” (tankzone) 
 
Reservering van de assiestenieplaats:  
 
De aanvragen voor reservatie van plaatsen worden enkel aanvaard via de site www.condrozrally.be        
 
Een permanentie wordt voorzien in de lokalen van de RMCH (Quai Dautrebande 7 -  4500 Huy) 
 Zaterdag 14 oktober 2017   van 9u00 tot 12u30 
 Zaterdag 21 oktober 2017   van 9u00 tot 12u30 
 Zaterdag 28 oktober 2017    van 8u00 tot 12u30 et van 14u00 tot 18u00 
 Zondag 29 oktober 2017    van 9u00 tot 12u30 
 
Opening van de servicepark  
 
 Woensdag 1 november 2017  van 15u00 tot 19u00 
 Donderdag 2 november 2017  van 8u00 tot 19u00 
 Vrijdag 3 november 2017   van 8u00 tot 12u00 
 
Afhalen van het Materiaal en de Documenten en de Administratieve Nazichten (plaats – waarborg 
– betaling – huur, etc.) 
Plaats : « ACCESS DESK » van de Rallye du Condroz  – ingang servicepark - Huy  
Opgepast: Je dient je identiteitskaart te tonen om materiaal en documenten in ontvangst te kunnen 
nemen. 
 
Datum & tijdstip :  Donderdag 02 november 2017 van 09u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 
   Vrijdag 03 november 2017 van 09u00 tot 12u00 
 
 
Vrijdag 3 november 2017  van 8u00 tot 12u00 
 
De toegang tot het servicepark kan enkel met een doorlaatbewijs “SERVICE” of 
“AUXILIARY”. 
 
Vanaf vrijdag 3 november 2017 om 17u tot zondag 5 november 2017 om 20u: 
 

- Het servicepark zal niet toegankelijk zijn 

 

mailto:festivite@resa.tecteo.be
http://www.condrozrally.be/
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- ENKEL de assistentievoertuigen met een doorlaatbewijs “SERVICE” kunnen binnenrijden en 

er blijven op de voorzienen plaatsen tot 20u00 

 
- De voertuigen met een doorlaatbewijs “AUXILIARY” hebben geen toelating tot de 

servicezone en kunnen enkel geparkeerd worden op de parking ‘ZWEMBAD’ die voor hen 

voorbehouden wordt. 

 
Een niet-toegelaten voertuig in het assistentiepark zal verwijderd worden op kosten van de eigenaar. 
 
Alle voertuigen, aanhangers of gemonteerde structuren moeten verplicht verwijderd worden alsook 
hun afval ten laatste op maandag 6 november 2017 om 13u00 en dit in het geheel van het 
servicepark. 
 
HERINNERING 
 
In mijn hoedanigheid als deelnemer/lid van een deelnemend team aan de 43ste Rallye du Condroz-
Huy, engageer ik mij om mij zeker aan de volgende artikels te houden : Art. 4 van het Bijzonder 
Wedstrijdreglement en Art. 9.16, 12.4 en 12.6 van de FIA Sport Code. 
 
Het organisatiecomité neemt geen verantwoordelijkheid voor 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 toe te schrijven aan de personen die deze 
misdaden hebben begaan of ontstaan. Het organisator comité neemt ook geen vertanwoordelijkheid 
in geval van riots, manifestaties, vandalisme, natuurrampen enz….. of de gevolgen van dergelijke 
gebeurtenissen. De betaling van compensaties (vergoeding), boeten of straffen zullen worden op 
hun kosten (onder hun verantwoordelijkheid). 
 


