
 
 

Franco Fun Festival 
24/25 & 26 Mei 2019 

 
Laatste uitgave van 06/05/2019 

BIJZONDER REGLEMENT 
 

Hoofdstuk 1. Organisatie 
 
Artikel 1. Definities van de meeting. 
 
« Franco Fun Festival » heeft het statuut van een nationale OPEN meeting. 
Maken deel uit van de meeting : de European VW Fun Cup, Fun Cup France, Ligier JS Cup 
(Open) en Historische Formel Van Europe. 
 
Artikel 2. Organisatie. 
 
De meeting wordt georganiseerd door Kronos Events 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 reglement en zijn bijlagen. Veranderingen en/of aanpassingen aan huidig bijzonder 
reglement zullen enkel via gedateerde en genummerde bijlagen verspreid worden 
(uitgebracht door de organisator of de sportcommissarissen). 
De sportreglementen van de Belgische 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 : «Franco Fun Festival » 
 
3.2 Autosportinstantie :  Royal Automobile Club of Belgium 
 RACB SPORT - Rue d’Arlon.   53. 
 B.-1040.   BRUXELLES.  Belgique 
Tel. : 32(0)2/287.09.11 - Fax : 32(0)2/675.61.19 
E mail :        sport@racb.com 

 
3.3 Organisatoren : Kronos Events SA - Rue des Pieds d’Alouettes, 37 

B.- 5100 Naninne -  Belgique 
Tel. :  32 (0)81/63.23.80 - Fax : 32 (0)81/40.17.25 
E mail :  races@kronosevents.be 
  
Op het circuit : Tel : 32(0)87/64.67.91. (lokaal 115) 
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3.4 Secretariaat en permanentie : Zie aub. Organisatoren 
  
3.5 Datum en plaats van de meeting :       24/25 & 26/05 2019 
   Circuit de Spa-Francorchamps 

  Route du Circuit 55 - 4970 Francorchamps 
 
3.6 Circuit : Circuit de Spa-Francorchamps,  

Lengte : 7003,93 m  
Rijrichting : met de klok mee. 

 
3.7 Inschrijvingen :        Indienen bij de organisator. 
Afsluiting van de inschrijvingen en betaling van de rechten : dinsdag 21 mei 201 @ 18.00 
uur. 

 
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 : zie timing in bijlage..  
Waar : Paddock F1 – Pit Building – Office Room 115 
 
Alle deelnemers en piloten moeten conform zijn aan de voorschriften opgenomen in Bijlage L 
van de Internationale Sportcode 2019 van de FIA betreffende : hun vergunning – de 
medische controle – de helm en beschermende kledij. Vergunningen moet geldig zijn voor 
het lopende jaar en minstens van het type FIA A, B of C zijn. 
 
Opgelet : buitenlandse piloten moeten in het bezit zijn van een attest afgeleverd 
door hun federaties hen oestemming gevend om deel te nemen aan de meeting. 
 
Deelnemers en piloten mogen niet geschorst zijn van hun vergunning. 
Indien u betrokken was in een incident gelieve het circuit niet te verlaten zonder toelating 
van de wedstrijdleiding van de meeting! 
 
Gejustifieerde derogatieaanvragen moeten per mail naar de Directeur van de Meeting 
verzonden worden : laurent@kronosevents.be 
 
3.10 Technische controle : zie timing in bijlage 
 
Waar : Pit F1, box 1 & 2 en 24h Pitlane Coca-Cola Technical center in functie van de series. 
 
Voor de annexe series zijn de veiligheidsvoorschriften die in Belgie toegepast worden van 
kracht:  
- Persoonlijke uitrusting en Hans, gehomologeerd door de FIA. 
- Uitrusting van de voertuigen (stoelen, gordels, brandblusser, benzinetank, …) 
- Enkel die derogaties op de reglementen, voorzien door het Sportreglement van de 
betreffende serie zijn van toepassing. 
 

mailto:laurent@kronosevents.be


 
 

Gejustifieerde derogatie aanvragen moeten per mail naar de Directeur van de Meeting 
verzonden worden : laurent@kronosevents.be 
 
3.11 Officieel uithangbord : Paddock F1 Office 115. 
 
3.12 Briefings : Volgens de timing in bijlage. 
Gelieve een stylo mee te brengen. 
 
Waar : F1 Gebouwen, Conference Room, 1e verdieping (132). 
 
3.13 Brandstof & Pit Windows (Fun Cup & Ligier JS Cup): 
Alle deelnemers die de procedure nota betreffende het tanken moeten volgen,  
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun benzinebevoorrading. De 

tankdienst zal beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de meeting. Tijdens 

de Fun Cup-race is de benzinebevoorrading vrij en kan die op eender welk 

moment worden uitgevoerd, tijdens of buiten de pitstopvensters. 

Elke 40 minuten zal er een ‘Pit Window’ zijn, met de opening 13 minuten ervoor en de 

sluiting van het venster 13 minuten erna. Ieder venster zal dus 26 minuten duren.  

De wissel van de rijder aan het stuur is verplicht tijdens dat venster. Het is dus verboden om 

dubbele stints af te werken. 

3.14 Parc fermé : « Preau zone ». 
Voor de VW Fun Cup bevindt het parc fermé zich in de F1 Pitlane. 
 
3.15. Uitlevering van de banden. 
Er zal een montageunit van Hankook in de zone Paddock aanwezig zijn. 
Voor deelname aan de VW Fun Cup en Fun Cup France meeting is het gebruik van banden 
van het merk Hankook, uitsluitend geleverd door Organisatoren, verplicht. De banden dienen 
steeds gemarkeerd te worden. De markering “K” dient ten allen tijde zichtbaar te zijn. 
 
3.16 Pitlane 
 
Het is strikt verboden om de witte lijn te overschrijden bij het verlaten van de pitlane. 
In de pitlane is het verboden om achteruit te rijden.  
Ook is het strikt verboden te roken in de pitlane en/of de boxen.  
Kinderen en dieren zijn strikt verboden in de pitlane.  
Dieren moeten trouwens overall en ten allen tijde aan de lijn gehouden worden. 
 
Het is strikt verboden om tijdens de trainingen en tijdens de race : 

- de deuren van de boxen langs de kant van de pitlane te sluiten, uitgezonderd in geval 
van opgave. 

- te ravitailleren. De enige toegelaten ravitailleringszone is gelegen aan de TOTAL 
pompen in de paddock. Elke inbreuk zal beboet worden met een boete van 10.000€ 
en onmiddellijke uitsluiting. 

- Met de neus van de auto eerst in de box te staan. Alle VW Fun Cup voertuigen dienen 
met de neus richting pitlane geplaatst te worden indien zij in de boxen staan of in hun 
box willen terugkeren. 
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Tijdens de volledige duur van de wedstrijd is het uitdrukkelijk verboden om, op uitzondering 
van de technische zone die door de organisator wordt toegewezen, in de stands en pitlane 
gebruik te maken van een automatisch wassysteem. Elke poetsbeurt van een auto dient 
handmatig uitgevoerd te worden. 
 

Artikel 4 : Officials. 
 

Promotor van de meeting Marc Van DALEN (Kronos) Lic.     3063 
 Benoit ABDELATIF (M3) Lic.    FFSA 221091 
4.1 Koersdirectie  
Directeur van de Meeting Laurent VOOGT Lic.     1426 
 
Koersdirecteurs Fun Cup : Bernard DELVENNE Lic.     2398 
 Laurent FRILLOUX Lic.     FFSA 21361 
Koersdirecteurs Ligier JS Cup: Laurent FRILLOUX Lic.     FFSA 21361 
Koersdirecteur Formel Vau : Laurent VOOGT Lic.     1426 
Adjunct Koersdirecteurs :  Jean-Luc GELDERS Lic.     2167 

 Iwan DELHEZ Lic.     2929 
 
4.2 Secretariaat van de meeting:1er verd. Pit Building (lokaal 115) 
 Valérie DEBACKER Lic.     1991 
 Nathalie DAUBREME Lic.     3183 
 Julia RAYMOND Lic.    FFSA 192415 
4.3. Sportcommissarissen: 
Voorzitter : Guy DAUBIE Lic.     2652 
Membres : Ronald BARBIERE Lic.     1954 
 Pascal NOTELAERS Lic.     1242 
 Eddy CHEVAILLIER Lic.     3699 

 
4.4 Technische commissarissen: Victor HOUBART Lic.     2599 
Technical Delegate (Bel) Christophe ANCIAUX Lic.     3525 
Technical Delegate (Fra) Jacky THOUANEL Lic. FFSA 16564 
 
4.5 Medische dienst: Dr. WAHLEN Christian Lic.     1047 
 
4.6 Timekeeping: Tour Chronométrage du circuit. RIS Timing 
 Michael GOBLET Lic.     2375 
 
4.7 Pistecommissarissen : RACB : Jean-François THIRY Lic.01 1919 
 
4.8 Standcommissarissen : CNCS : Thierry JACOBS Lic.     0066 
 
4.9 Veiligheid : Sven LEUFGEN                            Lic.     3842 
 
4.10 Relatie deelnemers : Michel De BACKER Lic.     2930 
 Pascal De BACKER Lic.     3824 
 Roland DEBANDE Lic.     3478 
 Quentin HOTTON Lic.     3811 
 



 
 

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 
 
5.2 Startprocedures:  Worden uitgelegd tijdens de respectievelijke briefings. 
 
5.3 Opening paddock :  23/05 vanaf 19.00 uur. 
Artikel 6 : Laissez-passer – Documenten. 
 
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.  
 
Nummer : 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, F1 pitlane. 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. 
 
 



 
 

8.6 Radiocommunicatie. 

Alle communicatie van het type radio, telefoon, CB-radio of een andere technologie 

tussen de rijder aan het stuur en het team is verboden tijdens de volledige duur van de 

meeting. 

De schending van die regel wordt bestraft met de onmiddellijke diskwalificatie van de 

wagen en een boete van €1000 voor de rijder in overtreding. 

8.7  VW Fun Cup – BiPlaces – Stoptijd: 
 De verplichte stoptijd (pit IN/OUT) bedraagt : 2’00’’ met passagier, 2’30’’ zonder 

passagier. Met Top Gun Driver + 30” 
 

 GELIEVE DE COMMISSARISSEN TE RESPECTEREN EN WEES « FAIR PLAY » U KAN ER 
ALLEEN MAAR BIJ WINNEN 

Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de RACB Sport. 
Numero Visa :  op datum van   xx /04/2019 


