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1. Organisatie & Specifieke wedstrijdbijzonderheden 

1.1 Organisatie & ASN 

 
Organisator : 
 
Limburg Karting 
Damstraat 1 
B-3600 GENK 
België 
Tel.: +32-475-272589 
Mail: info@bnlkartingseries.com 
Web: www.bnlkartingseries.com 
 
ASN : 
 
Royal Automobile Club of Belgium 
RACB Sport 
Aarlenstraat 53/3 
B-1040 BRUSSEL 
België 
Tel : +32-2-2870960 
Mail: sport@racb.com 
Web: www.racb.com 
 

1.2 Datum & Circuit 

 
Naam wedstrijd : BNL Kick–Off 2.0 Reboot 
Datum : 04-05 juli 2020 
Circuit : Karting Genk (BEL) 
 
Circuit Karting Genk : Home of Champions  
Damstraat 1, B-3600 GENK 
Tel : +32-89-658182 
 
Deze wedstrijd zal verreden worden in overeenstemming met de Internationale Sportcode 2020 van de FIA 

en haar bijlagen, met de officiële bulletins van de FIA en de CIK-FIA, met de Nationale Sportcode 2020 van 

RACB Sport, met het Technische Reglement van de CIK-FIA, met het Technisch Reglement en de BNL 

Karting Series 2020, met het Sportief Reglement van de BNL Kick Off – 2.0 Reboot 2020 en het onderhavige 

Bijzonder Wedstrijdreglement.  

 

Dit bijzonder wedstrijdreglement is door RACB Sport goedgekeurd onder VISA nummer : K-G-BNLKR-003 

(16/06/2020). 

 

2. Bijzonderheden circuit 

 

• Lengte : 1360m 

• Rijrichting : in wijzerzin 

• Pole positie : rechts 

 

mailto:info@bnlkartingseries.com
http://www.bnlkartingseries.com/
mailto:sport@racb.com
http://www.racb.com/
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3. Meeting 

 

• Tijdschema : zie bijlage 

• Technische Controle : Parc-Ferme – Servicing Parc Area 

• Licentie controle : online. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier bezorgt de deelnemer/rijder 

per mail een copie van zijn licentie. 

• Briefing : online. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer op de hoogte 

te zijn van de teksten vermeld in de briefing. 

• Publicatiebord : Paddock, ter hoogte van Parc-Ferme 

• Prijzen en awards :  

o Bekers voor top 3 iedere klasse (top 5 Micro Max en Mini Max) 

 

4. Officials 

 

• Sportcommissarissen 

o Wim COOLS (BEL) – voorzitter – lic. RACB 3481 

o Michel PIRNAY (BEL) – lid – lic. RACB 0348 

o George VANDENDRIESSCHE (BEL) – lid – lic. RACB 0427 

o Eddy CHEVAILLIER (BEL) – stagiair – lic. RACB 3699 

• Wedstrijdleider 

o Wim HALLERS (NDL) – lic. KNAF 7427 

• Wedstrijdleider assistent 

o Tom VROEGINDEWEIJ (NDL) – lic. KNAF 30619 

o Rick HUISKENS (NDL) – lic. KNAF 27735 

• Starter / Finisher 

o Hans DE KLEIN (NDL) – lic. KNAF 32349 

• Technisch Commissaris BNL Karting Series 

o François LAUER (FRA) – lic. FFSA 67399 

o Christian THONON (BEL) – lic. BEL 2579 

o Adrie VAN BURGH (NDL) – lic. KNAF 25691 

• Technisch Commissaris RACB Sport 

o Willy VANHOUTTE (BEL) – lic. RACB 3632 

o Nicole VANDENBROUCKE (BEL) – lic. RACB 3719 

• Dokter 

o Dr. Guy VEREECKEN (BEL) – lic. RACB 3401 

• Timing 

o Cindy CREEMERS (BEL) – lic. RACB 3598 

o Ger SCHROUFF (NDL) – lic. KNAF 33112 

• Uitslag verwerking 

o Gert NIJS (BEL) – lic. RACB 2234 

• Wedstrijdsecretariaat / Deelnemer-rijder contactpersoon 

o Tom VROEGINDEWEIJ (NDL) – lic. KNAF 30619 
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• Info Unit 

o Patsy PEETERS (BEL) – lic. RACB 3837 

• Judge of facts (volgens art. 11.16.3 ISC) 

o Hans DE KLEIN (NDL) – lic. KNAF 32349 

o Christian THONON (BEL) – lic. BEL 2579 

o Wim VAN BURGH (NDL) – lic. KNAF 26754 

• Servicing Parc Area 

o Peter VANDERHEYDEN (BEL) Hoofdverantwoordelijke – lic. RACB 3400 

o Mathieu DONNÉ (BEL) – lic. RACB 2580 

o Ludo MIGALSKI (BEL) – lic. RACB 3860 

o Filip SCHOEMANS (BEL) – lic. RACB 3859 

 

5. Overige bijzonderheden 

 

De paddock van circuit Karting Genk is geopend voor installatie vanaf donderdag 2 juli 2020 vanaf 09.00u, 

onder verantwoordelijkheid van Limburg Karting. De paddock is van vrijdag 3 juli 2020 tot en met zondag 5 

juli 2020 geopend van 07.30u tot 20.00u. 

 

Iedere deelnemer/rijder dient de circuitreglementen te respecteren. 

 

Milieu-overtredingen worden bestraft met een boete van € 250,=. Deze boete dient aan de organisator te 

worden voldaan. 

 

Het statisch warmdraaien van motoren is verboden volgens artikel 2.14.Q van de General Prescriptions of the 

International Karting Regulations. 

 

Privé wagens, caravans en campers zijn niet toegestaan in de Paddock.  

 

Op bevel van de brandweer en om veiligheidsredenen, is het verboden apparaten te gebruiken die vuur 

kunnen veroorzaken op het gehele terrein. 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 

wordt. 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. 

 

Aanvullende maatregelen COVID-19 : https://www.bnlkartingseries.com/nl/extra-covid-19-maatregelen 

 

In geval van betwisting over interpretatie van het huidig reglement, zal enkel de Nederlandstalige versie 

gelden. 


