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Rotax BNL Golden Trophy : Genk – 21-22/10/2017 

 

Bijzonder Wedstrijdreglement – Supplementary Regulations 
 

Artikel 1: Organisatie & Specifieke Informatie betreffende de Wedstrijd 

Article 1: Organisation & Information about the Competition 

 

Limburg Karting VZW organiseert op de omloop van Karting Genk – Circuit Horenbergsdam, van 21 tot 22 

oktober 2017 een wedstrijd tellend voor de Rotax BNL Golden Trophy 2017. 

 

Limburg Karting VZW organises on the track Karting Genk – Circuit Horenbergsdam, from October 21st untill 

October 22
nd

 2017 a competition counting for the Rotax BNL Golden Trophy 2017 

 

 Toegestane Klassen / Classes Admitted: 

Micro Max – Junior Max – Senior Max – DD2 Max – DD2 Max Masters 

 Event: Rotax BNL Golden Trophy 

 Datum/Date: 21-22/10/2017 

 Circuit: Genk – Circuit Horenbergsdam – Karting Genk 

 

 Organisator - Organizer:  

Limburg Karting VZW - Dhr. Dave Ritzen 

Damstraat 1 – B-3600 Genk 

Tel: +32 89 35 55 65   Fax: +32 89 65 85 32 

E-Mail: info@bnlkartingseries.com  Website: www.bnlkartingseries.com  

 

 Circuit: 

Genk – Circuit Horenbergsdam 

Damstraat 1 – B-3600 Genk 

Tel: +32 89 65 81 82   Fax: +32 89 65 85 32 

E-Mail: info@kartinggenk.be   Website: www.kartinggenk.be  

 

 ASN: 

Royal Automobile Club of Belgium 

RACB Sport 

Aarlenstraat 53 / 3 – B-1040 Brussel 

Tel: +32 22 87 09 60   Fax: +32 22 30 75 84 

E-Mail: sport@racb.com   Website: www.racb.com 

 

Deze wedstrijd zal verreden worden in overeenstemming met de Internationale Sportcode van de FIA en haar 

Bijlagen, met de officiële bulletins van de FIA en de CIK-FIA, met de Nationale Sportcode 2017 van RACB Sport, 

mailto:info@bnlkartingseries.com
http://www.bnlkartingseries.com/
mailto:info@kartinggenk.be
http://www.kartinggenk.be/
mailto:sport@racb.com
http://www.racb.com/


                                                                                                               

met het Technische Reglement van de CIK-FIA, met het Technisch Reglement en het Sportreglement van de 

Rotax BNL Golden Trophy en met het onderhavige Bijzonder Wedstrijdreglement. 

 

The event will be held in accordance with the FIA International Sporting Code and its appendices, the official 

bulletins from the FIA and CIK-FIA, the National Sporting Code of the RACB Sport, the CIK-FIA Technical 

Regulations and the Sporting Regulations of the Rotax BNL Golden Trophy and this Supplementary Regulations.  

 

Elke rijder en elke deelnemer verklaart, via de inschrijving voor de wedstrijd/serie, akkoord te gaan met de 

bovengenoemde reglementen en deze na te zullen leven. 

 

Every driver and competitor declares, through the inscription for this event, to agree and comply with these 

regulations. 

 

Dit Bijzonder Wedstrijdreglement is door RACB Sport goedgekeurd onder VISA-nummer K-G-RGT-017 op 

20/10/2017. 

 

These Supplementary Regulations are approved by the RACB Sport with Visa number K-G-RGT-017 on 

20/10/2017. 

 

Artikel 2: Bijzonderheden Omloop 

Article 2: Circuit Information 

 

 Lengte – Length : 1 360 m 

 Richting – Direction: uurwijzerzin / clockwise 

 Pole-Position: rechts / right 

 

Artikel 3: Bijzonderheden Meeting 

Article 3: Meeting Information 

 

 Timing:     zie bijlage / see attachment 

 

 Officiële Uithangbord:   aan de ingang van het ‘Parc Fermé’ 

Official Notice Board:   entrance ‘Parc Fermé’ 

 

 Briefing 

o Plaats? Place?   In de conference room naast de brasserie 

In the conference room next to the brasserie.  

o Wanneer? When? zie timing / see timing 

o Opgelet: de aanwezigheid van alle rijders en deelnemers is verplicht 

=> afwezig = boete van € 50,00 per afwezige rijder / deelnemer 

Attention: the présence of every driver is mandatory 

=> absent = fine of  € 50,00 par driver/competitor 

 

 Administratieve Nazichten / Sporting Checks 

o Plaats? Place?  In de conference room naast de brasserie 

In the conference room next to the brasserie. 

o Wanneer? When? zie timing / see timing 

 



                                                                                                               

 Prijsuitreiking / Price ceremony: zie timing / see timing 

 

 Registratie van het Materiaal / Registration of material: parc fermé 

 

Artikel 4: Toegelaten Rijders 

Article 4: Admitted Drivers 

 

Deze wedstrijd is ingeschreven op de Nationale Kalender van de RACB Sport en geniet van het OPEN-statuut. 

 

This event is registered on the RACB Sport National Calendar and is an ‘OPEN’ race.  

 

Elke rijder en deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vergunning. Zonder geldige vergunning is 

deelname aan de Rotax BNL Golden Trophy niet mogelijk. De vergunning mag het voorwerp niet uitmaken van 

een schorsing. 

 

Every driver and competitor has to be holder of a valid licence. Without valid licence, the participation at the 

Rotax BNL Golden Trophy isn’t possible. The licence cannot be suspended. 

 

Alle rijders en deelnemers dienen conform te zijn aan de bepalingen voorzien in het CIK-FIA Jaarboek van de 

Kartingsport – Editie 2017 en aan de bepalingen voorzien door RACB Sport voor wat betreft: 

o hun vergunning 

o de medische controle 

o de helm en uitrusting ter bescherming van de rijder 

 

All drivers and competitors need to be in conformity with the provisions published in the CIK-FIA Yearbook 2017 

and the provisions of the RACB Sport concerning : 

o licence 

o medical checks 

o helmet and race-gear 

 

Artikel 5: Officials 

Article 5: Officials 

 

College der Sportcommissarissen / Stewards of the Meeting 

 Voorzitter / President:     

GEENS Peter   Lic. Nr: RACB 3116 

 Leden / Members:     

VANDENDRIESSCHE Georges Lic. Nr: RACB 0427 

TER BEEK Herman  Lic. Nr: KNAF 40912 

 

Technische Commissarissen / Scrutineers 

 Verantwoordelijke/Responsible: 

HOUBART Victor   Lic. Nr: RACB 2599 

 

 Controleurs RACB/Scrutineers RACB:   

 DESSART René   Lic. Nr: RACB 2788 

 ROUSSEAU Martine  Lic. Nr: RACB 3213 

 VAN OVERSTRAETEN Benoît Lic. Nr: RACB 2610 



                                                                                                               

 Controleurs Golden Trophy/Scrutineers Golden Trophy 

GIELEN Kristof   Lic. Nr: RACB 3602 

KLAASSEN Paul   Lic. Nr: MSA 29032 

VAN BURG Adrie   Lic. Nr: KNAF 25691 

 

Wedstrijdleider / Clerk of the Course 

HALLERS Wim   Lic. Nr: KNAF 7427 

 

Adjunct-Wedstrijdleider / Assistant Clerk of the Course 

VROEGINDEWEIJ Tom  Lic. Nr: KNAF 30619 

DE KLEIN Hans   Lic. Nr: KNAF 32349 

 

Hoofd Veiligheid / Safety Delegate 

VANDERHEYDEN Peter  Lic. Nr: RACB 3400 

 

Timing / Timing 

WAGNER Maik   Lic. Nr: tbc 

     

Relatie Deelnemers / Competitors Relations 

DECONINCK Suzy   Lic. Nr: RACB 2340 

 

Contrôle der Vergunningen / Licence Checks 

  TBC    Lic. Nr: TBC 

 

Ambulance:  Ambulance Event Service 

 

Dokter / Docter: 

Dr. Guy VEREECKEN  Lic. Nr : RACB 3401 

 

Feitenrechter / Judges of Fact (***): 

 TBC 

***: Conform Artikel 11.16 van de Internationale Sportcode, heeft de feitenrechter de volgende bevoegdheden: vaststellen van 

incidenten tijdens het verloop van de wedstrijd / oefenritten, evenals gelijk welk gedrag dat hij als gevaarlijk en / of niet 

sportief inschat. 
 

***: Conform Article 11.16 of the International Sporting Code, the Judges of Fact have the following competences : establish 

incidents during the races/qualifying, and any behavior the could be seen dangerous or unsportive. 

 

Artikel 6: Doorlaatbewijzen Parc Fermé 

Article 6 : Passes Parc Fermé 

 

Er zijn verschillende toegangsbadges voor het Parc Fermé. Elke piloot en mecanicien ontvangt een badge die bij 

de toegang tot het parc fermé getoond moet worden. De badges dienen via een lanyard om de hals gedragen 

te worden. 

 

Om te vermijden dat een piloot zich te laat naar het Parc Fermé begeeft, zal 3 minuten voor sluiting van de 

toegang een hoorn-signaal gegeven worden. 



                                                                                                               

 

There will be different passes for Parc Fermé. Every driver and mechanic receives a pass that has to be show at 

the entrance of Parc Fermé. These passes have to be worn with a lanyard. 

 

To avoid that a driver goes too late to Parc Fermé, 3 minutes before the closure a horn signal will be sent out. 

 

Artikel 7: Paddock 

Article 7: Paddock 

 

De paddock is ingedeeld in vakken met een oppervlakte van 6 meter x 8 meter. De organisator (zijnde Limburg 

Karting VZW) zal een standplaats aan de rijder of zijn team toekennen op het moment dat deze aankomen. 

 

Paddocks are divided in numbered places of 6m x 8m. The organizer (Limburg Karting) will assign a place to the 

driver or team upon their arrival. 

 

De standplaatsen in de paddock kunnen vanaf 19/10/2017 om 09u00 ingenomen worden. 

 

Paddocks will be open from 19/10/2017 at 9h00. 

 

Privé-wagens, caravans en mobilhomes zijn verboden in de paddock. In de paddock is het verboden vuur te 

maken. 

 

Private cars, vans, mobile homes,… are forbidden in the paddock. It is forbidden to make fire in the paddock. 

 

Artikel 8: Veiligheid 

Article 8: Sécurité 

 

Op bevel van de brandweer en om veiligheidsredenen, is het verboden apparaten te gebruiken die vuur 
kunnen veroorzaken in de Paddock, in de Assistentieparken, in het Parc Fermé, op de Pré-Grille, op de Startgrid 
en langsheen de omloop (zie Art. 7). Het is ook verboden in de paddock te koken. Alle catering-infrastructuren 
dienen opgebouwd te worden buiten de paddock, op een plaats die de organisator zal toewijzen. Elke 
infrastructuur moet met een aantal poederbrandblussers van 6 KG, van het type ABC, uitgerust zijn en dit 
aantal dient overeenkomstig te zijn met het aantal karts dat in die infrastructuur geplaatst werd. Elke 
infrastructuur kan gecontroleerd worden. In geval van regelovertreding, moet de rijder, deelnemer of het team 
zich zo snel als mogelijk in regel stellen. In geval zij dit weigeren zal de rijder, de deelnemer of het team door 
het College der Sportcommissarissen opgeroepen worden. 
 
By order of the Fire Brigade and for safety reasons, it is strictly forbidden to use any device that can couse a fire 
in the paddock, the servicing park, the parc fermé, pre-grid, starting grid and alongside the track (see Art. 7). It 
is also forbidden to cook in the paddock. All catering devices have to be installed outside the paddock, the 
organizer will determine the place. Each infrastructure needs to have a fire extinguisher (6kg, type ABC), the 
number has to be of the same amount as the number of karts in the infrastructure. Not complying with these 
regulations will be sanctionned by the Stewards of the Meeting. 
 

Artikel 9: Afstand van Verhaal 

Article 9: Waiver 

 

Elke rijder is verplicht een afstand van verhaal te tekenen. In geval van minderjarige rijders dient één der 

ouders, de voogd of de verantwoordelijke deze afstand van verhaal te ondertekenen. Het tekenen van deze 



                                                                                                               

afstand van verhaal dient te gebeuren tijdens de Administratieve Nazichten, vooraleer de officiële vrije 

trainingen aanvangen. 

 

Every driver needs to sign the Waiver. If the driver is minor, this waiver has to be signed by a parent, guardian 

or responsible. The waiver has to be signed at the Sporting Checks. 

 

Artikel 10: Timing 

Article 10: Timing 

 

De timing is ook terug te vinden op de website van de BNL Karting Series. Daarenboven ontvangt iedere rijder 
nog een exemplaar van de officiële timing tijdens de administratieve nazichten. Indien dit nodig blijkt te zijn, 
kan de timing gedurende de meeting gewijzigd worden, na goedkeuring door het College der 
Sportcommissarissen. 
 
The timing can be found on the website of the BNL Karting Series. Every driver will receive a timing during the 
Sporting Checks. Timing can be modified during the event, after approval by the Stewrds of the Meeting. 
 
Artikel 11: Benzine 
Article 11: Fuel 
 
Elke deelnemer is verplicht om benzine (Euro98) af te nemen bij het tankstation Esso Bruno’s, Steenweg N723 
103, 3665 As. Deze benzine wordt gebruikt als referentie. 
 
It is mandatory to take fuel (Euro98) at the fuel station Esso Bruno’s, Steenweg N723 103, 3665 As. This fuel will 
act as reference fuel. 
 
Artikel 12: Overig 
Article 12: Any other item 
 
Van zodra de organisator verontreiniging vaststelt als gevolg van het lozen van benzine, olie,… zal een boete 
van 500€ toegepast worden (in overeenstemming met het Circuitreglement van Karting Genk – Circuit 
Horenbergsdam). 
 

If the organizer observes an infraction on letting fuel, oil, … on the ground, a fin of 500€ will be imposed (in 
conformity with the regulations of Karting Genk – Circuit Horenbergsdam) 

*** 

Alle rijders moeten in het bezit zijn van een opgeladen transponder van het type AMB TranX160 en moeten het 
nummer ervan meedelen. Als een rijder zich voor een wedstrijd aanbiedt zonder transponder, verhuurt de 
Organisator hem er één aan de prijs van 50€. Bij verlies of vernieling van de verhuurde transponder zal de 
desbetreffende rijder de prijs voor een nieuwe transponder van dit type betalen. 
 
Each driver must be in possession of a transponder type AMB TranX160 and needs to communicate its number. 

A transponder can be hired at the organizer at the price of 50€. In case of loss or destruction, the price of a new 

transponder will have to be paid. 

*** 
Een ‘campingbijdrage’ van 20,00€ kan gevraagd worden. 

A ‘camping contribution’ of 20,00€ could be asked. 

*** 



                                                                                                               

Na het einde van de laatste wedstrijd van de dag is het verboden om nog motortesten uit te voeren in deze 

Paddock. 

After the last race of the day, it is forbidden to do engine tests in the paddock. 

*** 
 
De organisatoren hebben een verzekering onderschreven in overeenstemmin met de huidige wettelijke 

voorzieningen. Een copie van de polis kan ingekeken worden op het secretariaat. 

The organizer has subscribed an insurance in conformity with the law. The insurance policy can be consulted at 

the secretariat.. 

*** 
 
In geval van betwisting over de interpretatie van het huidige reglement, zal enkel de nederlandse versie gelden. 

In case of dispute over interpretation of the current regulations, only the dutch text will be considered. 

*** 
 
Alles wat niet benadrukt of uitgelegd wordt in onderhavig Bijzonder Wedstrijdreglement, wordt benadrukt in 
het Sportreglement of het Technisch Reglement van de Serie of in het CIK-FIA Jaarboek van de Kartingsport - 
Editie 2017. 
 
Everything not stipulated in these Supplementary Regulations, will be defined in the Sporting or Technical 
Regulations of the series or in the CIK-FIA Yearbook 2017. 
 


