
 

 

The Final Race 
Circuit Zolder (Bel) 

 
28 & 29 Oktober 2017 

 
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 

 
Hoofdstuk 1. Organisatie 
 
Artikel 1. Definities van de meeting. 
 
«The Final Race» heeft het statuut van een nationale OPEN meeting. De meeting is samengesteld 
uit de series/kampioenschappen European en Benelux VW Fun Cup en Belgian Gentlemen Drivers 
Club (BGDC). 
 
Artikel 2. Organisatie. 
 
De meeting wordt georganiseerd door Kronos Events, Rue des Pieds d’Alouettes 37 te 5100 
Naninne in overeenstemming met de voorschriften van de Internationale Code van de FIA, de 
voorschriften van RACB Sport, het Sportief en Technisch reglement van de series deel uitmakend 
van de meeting, het huidig bijzonder wedstrijdreglement en zijn bijlagen. Veranderingen en/of 
aanpassingen aan huidig bijzonder wedstrijdreglement zullen enkel via gedateerde en 
genummerde bijlagen verspreid worden (uitgebracht door de organisator of de 
sportcommissarissen). 
 
De reglementen van de kampioenschappen en/of series zijn te vinden op de website 
www.racb.com. 
 
Alle deelnemers en piloten verbinden er zich toe deze regels steeds toe te passen, al zij het door 
hun deelname, en huidig reglement te beschouwen als volledig deel uitmakend van het sportief 
reglement van hun serie, challenge of Kampioenschap. 
 
In geval van betwisting van huidig reglement zal enkel de Franse versie gelden. 
 
Artikel 3. Specifieke info betreffende de meeting 
 
3.1 Naam van de meeting :  THE FINAL RACE 
 
3.2 Nationale Sportieve Autoriteit : Royal Automobile Club of Belgium 
     RACB Sport 

Rue d’Arlon 53 
     1040 BRUXELLES (België) 

Tel. : +32 22 87 09 11 
Fax : +32 22 30 75 84 
E-mail : sport@racb.com 
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3.3 Organisator :  Kronos Events SA 
Rue des Pieds d’Alouettes 37 
5100 NANINNE (België) 
Tel. : +32 81 63 23 80 
Fax : +32 81 40 17 25 
E-mail : races@kronosevents.be 

 
3.4 Secretariaat en permanentie : Tot en met 26 oktober 2017 om 18u00 : zie Organisator en 

Wedstrijdleiding 
  Nathalie Daubremé +32 494 51 70 88 
  Laurent Voogt +32 494 51 70 87 
 Vanaf 27 Oktober 2017 om 10u00 :  Circuit Zolder (Bel) 
  Tel.: +32 11 85 88 88  
 
3.5 Datum & plaats v.d. meeting : 28 en 29 Oktober 2017 

Circuit Zolder – Terlaemen 30 – 3550 Heusden-Zolder –
Belgium 

 
3.6 Circuit :    Circuit Zolder – België 

Lengte : 4000 m 
Rijrichting : in wijzerzin 

 
3.7 Inschrijvingen :   In te dienen bij de organisator of promotor. 

Afsluiting van de inschrijvingen en betaling van de 
enkelvoudige rechten: 26 oktober 2017 om 18u00. 

 
3.8 Duur van de wedstrijden :  Volgens de timing in bijlage. 
 
Deze timing is louter informatief. Deze kan, indien nodig, in de loop van de meeting aangepast 
worden door het College der Sportcommissarissen op voorstel van de Koersdirecteur van de 
Meeting. 
 
3.9 Sportieve controle :   Volgens timing in bijlage 
 
Plaats : Secretariaat – Race Control Center – Paddock Zone 2 – Geblokte trap. 
 
Alle deelnemers en piloten moeten conform zijn aan de voorschriften opgenomen in Bijlage L van 
de Internationale Sportcode 2017 van de FIA betreffende : hun vergunning – de medische controle 
– de helm en beschermende kledij. Vergunningen moet geldig zijn voor het lopende jaar. Het 
minimale niveau van licentie staat vermeld in het Sportief Reglement van de serie waaraan de 
piloot/deelnemer deelneemt. 
 
Opgelet : buitenlandse piloten moeten in het bezit zijn van een attest afgeleverd door hun 
federaties die hen toestemming geven om deel te nemen aan de meeting. 
 
De vergunning van de deelnemers en/of piloten mag niet geschorst zijn. 
 
Gerechtvaardigde aanvragen voor afwijking van het tijdstip van sportieve controle dienen per mail 
naar de Directeur van de Meeting verzonden worden (laurent@kronosevents.be) en zijn onder 
voorbehoud van goedkeuring door het College van Sportcommissarissen. 
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3.10 Technische controle :   Volgens timing in bijlage 
 
Plaats : Pitlane box 1 en 2 
 
Gerechtvaardigde aanvragen voor afwijking van het tijdstip van technische controle dienen per 
mail naar de Directeur van de Meeting verzonden worden (laurent@kronosevents.be) en zijn onder 
voorbehoud van goedkeuring door het College van Sportcommissarissen. 
 
3.11 Officieel uithangbord : 
 
Plaats : Race Control Center – Paddock Zone 2 – Geblokte trap. 
 
3.12 Briefings :    Volgens timing in bijlage. 
 
Gelieve een pen mee te brengen. De briefing gaat door in de briefinzaal, paddock zone 2, paarse 
trap. 
 
3.13 Parc fermé :    Paddock 1 
 
3.14 Pitlane 
 
De maximale toegelaten snelheid in de pitlane is vastgelegd op 50 km/h. Elke inbreuk zal bestraft 
worden. 
 
Artikel 4 : Officials. 
 
Promotor van de meeting  
Marc Van DALEN    Lic. 3063 
 
4.1 Koersdirectie  
Directeur van de Meeting  
Laurent VOOGT    Lic. 1426 
 
Koersdirecteurs 
Bernard DELVENNE    Lic. 2398 
Laurent VOOGT    Lic. 1426 
 
Adjunct Koersdirecteurs :   
Eric GRESSENS    Lic. 3617 
Jean-Luc GELDERS    Lic. 2167 
  
4.2 Secretariaat van de meeting: 1er verdieping Race Control 
Nathalie DAUBREME    Lic. 3183 
Valérie DE BACKER    Lic. 1991 
Camille VANDEREECKEN   Lic. 3607 
Geneviève FORTHOMME   Lic. 3125 
Sylvie PIRON     Lic. 3609 
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4.3. Sportcommissarissen 
Voorzitter :   
Jan DHONDT     Lic. 2385 
Leden :  
Kris LAMBRECHT    Lic. 2733 
Michel VRANCKEN    Lic. 0550 
Stagiair : 
Wim COOLS     Lic. 3481 
 
4.4 Verantwoordelijke Technische commissarissen 
Victor HOUBART    Lic. 2599 
 
4.5 Medische dienst:  
Dr Erik BEULS     Lic. 2754  
 
4.6 Timekeeping (Tijdswaarnemingtoren van het circuit) 
Florent RENAULT (ITS Chrono)  Lic. FFSA 034875 
 
4.7 Verantwoordelijken Baancommissarissen :  
Eric VERBRUGGEN    Lic. 2901 
Patrick CNOPS     Lic. 3603 
 
4.8 Verantwoordelijke Standcommissarissen :  
Kris DEWILDE     Lic. 0135 
 
4.9 Veiligheid :  
Tony EYCKMANS    Lic. 0589 
 
4.10 Relatie deelnemers :   
Robert PIRSON     Lic. 3480 
Roland DEBANDE    Lic. 3478 
Michel DE BACKER    Lic. 2930 
Benjamin HORLEZ    Lic. 3484 
Michel DE RUYDTS    Lic. 2810 
Eric PLASMAN     Lic. 3608  
 
Artikel 5 : Timing. 
 
De meeting start met de technische en/of sportieve controle en eindigt bij het verlopen van een 
van de volgende termijnen volgens : 
- de termijn van een klacht of een beroep of het einde van een hoorzitting 
- einde sportieve en/of technische controle na de wedstrijd, conform de Code 
 
5.1 Startprocedures: worden uitgelegd tijdens de briefing. 
 
5.2 Opening Paddock: vanaf vrijdag 27 oktober 2017 om 15u00. 
 
 
 
 
 



 

 

Artikel 6 : Doorlaatbewijzen – Functiekaarten 
 
Deze documenten zullen overhandigd worden en/of ter beschikking gesteld worden aan elke 
verantwoordelijke en/of coördinator van de serie die op zijn beurt deze zal overhandigen aan de 
deelnemers en piloten. 
 
Artikel 7 : Verzekering.  
 
Polisnummer : 730.261.439 AXA. De organisator heeft een verzekering afgesloten volgens de 
bepalingen van de wet. 
 
Artikel 8 : Allerlei. 
 
8.1 Het tonen van sancties of informatie van de Koersdirectie naar de piloten toe zal gebeuren 

ter hoogte van de Koersdirectie. Gedurende de eerste rondes van de vrije trainingen zal de 
exacte plaats van de Koersdirectie aangetoond worden aan de piloten. De sancties zullen 
via het netwerk van de klassementen op de monitors verspreid worden. 

 
8.2  De Koersdirectie zal, in overleg met een lid van het College der Sportcommissarissen, zich 

het recht behouden om uitzonderlijk een “Drive Through” bestraffing uit te vaardigen 
inplaats van een andere bestraffing die wel of niet voorzien is in het sportreglement. Elke 
andere bestraffing en/of sanctie valt onder de verantwoordelijkheid van het College der 
Sportcommissarissen. 

 
8.3  Klachtrecht: het bedrag van het klachtrecht is door RACB Sport vastgelegd op 500 € 

Recht op Beroep : Het bedrag van het nationaal recht op beroep (RACB Sport): 2.000 € 
Het bedrag van het internationaal recht op beroep (FIA) : 6.000 € 

 
8.4  Geen beloning buiten deze voorzien van bekers en trofeeën tijdens de slotceremonie zal 

toegekend worden. 
 
8.5  “Guest” auto’s en ploegen. 

“Corporate” voertuigen kunnen op aanvraag toegelaten worden en kunnen een afwijking 
krijgen op de regels betreffende de duurtijd achter het stuur van de piloten van het team. 
Deze aanvragen dienen geaccepteerd door de Promotor, in overleg met de RACB Sport. 

 
RESPECTEER DE COMMISSARISSEN EN WEES « FAIR PLAY », JE KAN ER ALLEEN MAAR 

BIJ WINNEN 
 
Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de RACB Sport met Visa-nummer: C-Z-TFR-030 
(17/10/2017) 


