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BRIEFING BMC 1 2021
The Belgian Max Challenge is an 

Elite Sporting event according to Belgian 
government regulations



Introduction - Welcome
How fantastic of you to take part in the Belgian Rotax Max Challenge 
2021. 
Unfortunately, we still have to deal with the COVID-19 pandemic, but 
no less fun to organize this event. 

But fortunately, we are allowed to organize something once 
again. In any case, we will do our utmost to give you all a 
safe feeling when you arrive and during your stay at Karting des 
Fagnes.

We therefore also ask for your complete co-operation,
because in the end we have to make sure that the 
event will be safe for everyone.

Dave Ritzen
BMC promotor / organizer



Introduction - Welcome
If we ALL will abide by the rules, we can keep racing in 
this Covid-19 area. It is your choice whether you are for or 
against the restrictions, but there is no point in complaining
about it.

IF YOU DO NOT WANT TO FOLLOW THE RULES, PLEASE STAY AT HOME.
We have done our level to organize this event under the restrictions. But it
is down to us all to act accordingly.

We can give you all a 100% guarantee that there will be control checks.
It is therefor up to everyone of us to ensure that the authorities are
happy when they leave the site!

If we have to discontinue or stop the event, as a result of the 
rules not being properly adhered to, we will reject all
subsequent claims.

The Sporting briefing  is online available via our website!



BRIEFING BMC 2021

• COVID-19 Rules

• General

• Karting Genk site

• Restaurant



Covid-19 Rules - General

• The Belgian federal government + Karting Genk rules

applies for this event

• Wash your hands regularly

• Wear a face mask or balaclava at all times

• Keep a distance of at least 1.5 metres

from other people

• Limit yourself to 1 ‘cuddle’ contact

• Be considerate to vulerable people



Covid-19 Rules  

• The Belgian federal government + Karting Genk rules
applies for this event

• Provide adequate ventilation in your tent
• Provide adequate sanitizers
• Provide enough space between the karts
• The team manager is the responsible

COVID-19 (contact)person for his team

• Our Stewards will surveillance during the event



Covid-19 Rules 

• In case you have one of the symptoms below:

• abnormal fatigue
• general feeling of sickness 

(loss of energy combined with chills, sleepiness, 
muscle aches, lack of appetite).

• unexplained pain in several muscle groups
• headache that does not disappear with 1 dose of 

paracetamol
• See next slide>>>>
•



Covid-19 Rules 

• dry cough
• breathing difficulties
• fever (38°C or more)
• sore throat
• loss of sense of taste or smell
• runny nose
• sneezing several times a day (without allergy)
• vomiting and/or diarrhoea more than once a day, 

whether or not accompanied by abdominal pain. 
nausea, rumbling intestines, headache, cramps
or fever.

• See next slide>>>>



Covid-19 Rules 

• In case of one of these symptoms, you must contact your family-
doctor or the doctor treating you and you must NOT take part in the
competition.

• For international participants, the organisation will provide information about
available doctors/testing points and emergency services. This information can
also be obtained from the COVID-19 coordinator.

• Some of these symptoms can also occur without risk to others, such as runny
nose in case of hayfever, headache during a migraine or abdominal runny nose
as a side effect of a medication against a non-infectious disease. You may only
take part in the competition if your doctor confirms this by a certificate.



Covid-19 Rules – Karting des Fagnes

• COVID doctor on site :

Dr. G. Vereecken 

• Location : Start / Finish 

• He is allowed to do an antigen COVID-19

test on site.



Covid-19 Rules – Restaurant

• The Belgian federal government + Karting Genk rules
applies for this event

• Restaurant is open for Take Away Only
• Follow the signs strictly
• Once you placed your order you have to wait

outside on the terrace
• After collecting your order you must leave the

restaurant and walk back to the Paddock or 
Grandstand. It is not allowed to stay on the     
terrace with any food or drinks
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• End of COVID-19 briefing

• No please read the Sporting Briefing

• Please scroll down!!!



WELKOM



Welkom op Karting Genk: Home of Champions

Tijdens de aanmelding ontvangt iedereen een wedstrijdmap met daarin het volgende:

• Rijderspas met barcode

• Micro- en Mini Max: voucher voor uitlaatmat

• Tijdschema voor zaterdag en zondag

• Formulier voor de veiligheidskeuring

• Benzine voorschrift (enkel 98 octaan)

• Eventuele aanvullende voorschriften



CIK FIA: General Prescription 2.14
General Safety Article Q

Het warmdraaien en of testen van motoren is NERGENS toegestaan. 

Het is enkel toegestaan om

de motor te starten of deze aanslaat, niet meer dan dat.



Milieu voorschriften

We zijn te gast op circuit Karting Genk: Home of Champions en gedragen ons derhalve ook als gasten!

De plaats die u krijgt aangewezen laat u zondagavond na afloop ook weer

schoon achter.

Het morsen van olie of andere oliehoudende producten wordt beboet met een

bedrag van € 500,=. Dit dient bij de circuituitbater voldaan te worden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw paddock plaats.

Een grondzeil van minimal 3m x 4m is verplicht.

Gebruikte banden mag u achterlaten aan de grijze hangar.

!!!AFVAL NEEMT U MEE NAAR HUIS EN LAAT U NIET RONDZWERVEN

IN DE PADDOCK!!!



Organisatie

Dave Ritzen /
Hoofd organisatie



Organisatie

Rick Huiskens /
Wedstrijdleider



Organisatie

Wim van Burgh /
Race Control



Organisatie

Christian Thonon/
Hoofd Techniek



Organisatie

Peter Vanderheijden/
Hoofd Parc Ferme



Organisatie

Wim Cools/
Voorzitter Sportcommissie



Locaties

Sportcommissie - Tijdwaarneming – Secretariaat:

2de verdieping hoofdgebouw 



Locaties

Race Control Unit:

Trailer thv Start / Finish



Locaties

Uitslagen en mededelingen:

Deze worden online gepubliceerd via ons

Virtueel Posting Board

De QR code gebruiken welke aan
het uithangbord hangt naast de ingang van het Parc Ferme



Tijdschema

Zaterdag:
Kwalificatie: 5 minuten

Zondag:
Warm – Up: 8 minuten
Kwalificatie: 5 minuten
Pre – finale (1) : 10 minuten + 1 ronde
Pre  - finale (2) : 10 minuten + 1 ronde
Finale: 12 minuten + 1 ronde (voor Micro en Mini 10 minuten + 1 ronde)



Puntentelling

Pre – finale (1) : 10 minuten + 1 ronde
• Uitslag bepaald de startgrid voor Pre – finale (2)
• Telt NIET mee voor het kampioenschap

Pre  - finale (2) : 10 minuten + 1 ronde
• Uitslag bepaald de startgrid voor de Finale
• Telt WEL mee voor het kampioenschap

Finale: 12 minuten + 1 ronde (voor Micro en Mini 10 minuten + 1 ronde)
• Uitslag bepalend voor het dag klassement
• Telt mee voor het kampioenschap



Servicing Park in

Twintig minuten voor de start van ieder wedstrijdonderdeel 
is de toegang tot het Servicing Park geopend

De voorbumper dient gedemonteerd te zijn als u binnenkomt. 
Zodra u binnen bent mag u de voorbumper weer monteren

Bij binnenkomst tijdens officiële wedstrijdonderdelen worden uw 
banden gescand



Pre - Grid

Vijf minuten voor de start van ieder wedstrijdonderdeel, 
m.u.v. de Warm – Up en Kwalificatie sluit de Pre – Grid.

Bent u niet op tijd? Dan moet u als laatste starten. U mag pas deelnemen aan het 
wedstrijd onderdeel wanneer de pit-commissaris hier toestemming voor geeft.

U neemt dus niet deel aan de Warm-Up en Formatie ronde

3 minuten voor de start van ieder wedstrijd onderdeel, mu.v. de Warm – Up, 
verlaten de monteurs de Pre – Grid en nemen plaats om de monteursbrug 

Op de Pre – Grid mag alleen maar lucht uit de banden afgenomen worden. 
Sleutelen is niet toegestaan. Sleutelt u of uw monteur wel, dan moet u als 

laatste starten. U mag pas deelnemen aan het wedstrijdonderdeel wanneer de 
pit-commissaris hier toestemming voor geeft.

U neemt dus niet deel aan de Warm-Up en Formatie ronde



Start van wedstrijden
ROTAX KLASSEN

1ste ronde is de Warm – Up ronde voor de motor en de banden op te warmen
2de ronde is de Formatie ronde:

Voor de rode lijn moet de groep geformeerd zijn (zie circuit map volgende pagina)
Inhalen na de rode lijn is niet toegestaan!!

Er mag pas versneld worden vanaf de gele lijn (zie circuit map volgende pagina)



Circuit map



Start procedure

LICHTEN OP ROOD?? BLIJF IN DE TRAMRAILS / CORRIDOR

LICHTEN OP ROOD en ORANJE KNIPPELRICHT?? 1 extra FORMATIE RONDE

LICHTEN UIT?? RACE BEGONNEN 



Tramrails / Corridor



Tramrails / Corridor
5 sec. penalty

3 sec. penalty



Tijdstraffen

TIME 
PENALTY

Tijdens een wedstrijdonderdeel kunnen er tijdstraffen 
worden uitgedeeld. Dit gebeurt met het bord TIME PENALTY 
met daarbij het betreffende startnummer.00
Time penalty's verkregen tijdens een 
wedstrijdonderdeel worden automatisch 
toegevoegd aan de uitslag.

Tegen deze penalty`s kan geen klacht of protest 
worden ingediend.

Race Control kan straffen uitdelen van 3 en 5 seconden. 
Hogere straffen enkel door de Sportcommissie.



Reglementen / Informatie

www.belgianmaxchallenge.be/nieuws

http://www.belgianmaxchallenge.be/nieuws


DEZE BRIEFING IS OOK TERUG TE 
VINDEN OP ONZE 

WEBSITE & HET VIRTUELE BOARD



PRIJSUITREIKING

DE OFFICIËLE UITSLAG VAN DE FINALE IS BEPALEND 
VOOR HET DAGKLASSEMENT

Micro Max en Mini Max 1 t/m 5
Overige klassen 1 t/m 3

Klasse Micro – Mini – Junior – Senior best geklasseerde 
Rookie krijgt een wisselbeker

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt de 
prijsuitreiking buiten op het podium gehouden. 
Anders in de ruimte waar de aanmeldingen zijn 

gedaan.



RESPECT

Wij eisen dat iedereen respect heeft voor elkaar!!!
We zijn te gast in Genk en daar gedragen wij ons 

ook naar!!!



VEEL PLEZIER!!!


