
Bijzonder wedstrijdreglement 

Endurance Race Ladbrokes SRX CUP 
Circuit Jules Tacheny Mettet 

5 November 
 

1. Timing 
Zaterdag 4 November 
 

- 18:00 – 21:00 opening paddock Espace D’hollander en opbouw teams 
 
Zondag 5 November 

- 08:00 – 09:00   Administratieve controle 
- 09:30 – 12:45   Verplichte trainingen 
- 12:00    Briefing 
- 14:00 – 14:15  Kwalificatie 
- 14:30 – 16:30  2u race 

 
Tijdens de endurance race van 2uur is elk team verplicht om 5 pitstops te houden van 5 
minuten. Tijdens de pitstop mag er van piloot en co-piloot gewisseld worden.  
 
De prijsuitreiking is één uur na het einde van de endurance race.  
 
 

2. Wedstrijd 
- Kwalificatie:   2 sessie’s van 6 rondes.  De beste rondetijd geldt.  
- Endurance Race Meeste rondjes rijden op 120minuten tijd 

 
 

3. Wedstrijdorganisatie 
Organisator:   
ZELOS  ism RUMESM a.s.b.l. Circuit Jules Tacheny Rue Saint-Donat 6, 5640 Mettet. 
 
Officielen: 
Wedstrijdcoördinator:  Jerome Fontaine 
Wedstrijdleider:   Marc Duez – RACB 2515 
               Adjunct  Koen Pauwels – RACB 971200 
Aankomstrechter  Jean Swennen – RACB 2655 
Start    Tonny Davids – RACB 3596 
Relatie Deelnemers  Jerome Fontaine 
Secretariaat wedstrijd Christel Robaye 
Tijdwaarneming  Chronomoto onder leiding van Attila 
Medische dienst  Rode Kruis Mettet 
Dokter    BDA Mettet 
Takeldienst   Circuit Mettet 
Speaker   Willy Hellebaut 
Persdienst   Bénédicte Vanmoortel 



4. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
- In de paddock geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u. De overtredingen worden 

bestraft zoals voorzien in het reglement, die kunnen gaan tot uitsluiting. 
- De poorten van het circuit zullen open zijn van 07.00 u. tot 21.00 u. Er is mogelijkheid 

om te overnachten in de paddock. Geen nachtlawaai tussen 22.30 u en 07.00 u. Bij 
niet-naleving volgt een boete van 125 euro te betalen voor het einde van de 
verplichte trainingen. Bij niet-betaling van de opgelegde boete volgt automatisch een 
diskwalificatie. 

- Geluidsniveau: De deelnemende wagens mogen onder alle omstandigheden niet 
meer dan 95 dBa produceren. 

- Er is een 0 tolerantie wat betreft alcoholgebruik voor en tijdens de wedstrijd, 
overtreding heeft onmiddellijke uitsluiting voor de hele wedstrijd tot gevolg. 

- Alleen al door zijn inschrijving verplicht iedere piloot zich er toe om op eenvoudig 
verzoek van de wedstrijdleiding een alcohol controle te ondergaan. Controle zal 
plaatsvinden op een voor het publiek afgesloten plaats en door de organisator 
aangeduide verantwoordelijke. 
Weigering zonder (bewezen) medische of andere gegronde redenen zal de 
onmiddellijke diskwalificatie voor de hele wedstrijd tot gevolg hebben. 
Afval moet gedeponeerd worden in de afvalzakken. Afvalolie,oude banden,accu’s en 
metalen dienen door de deelnemers zelf te worden meegenomen. 

- Het is ten strengste verboden olie, benzine en koelvloeistof in aanraking te laten 
komen met de grond. 

- Een niet-oliedoorlatende bekleding van min. 3 x 5 meter dient onder de auto 
geplaatst te worden. 

 
 
Mont-Saint-Guibert, 31 Oktober 2017  
Wedstrijdcoördinator - Jerome Fontaine 
Wedstrijdleider - Marc Duez 
 


