
 

 

The 25 Hours VW Fun Cup 
 

06, 07, 08, & 09 Juli 2017 
 

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 

 
Hoofdstuk 1. Organisatie 
 
Artikel 1. Definities van de meeting. 
 
« The 25 Hours VW Fun Cup » heeft het statuut van een nationale OPEN meeting. 
 
De meeting is samengesteld uit de series en/of bekers van volgende kampioenschappen : 
European VW Fun Cup, British GT Championship, Lotus Cup Europe en BRDC British F3 
Championship. 
 
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 Sport 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 sportieve reglementen van de kampioenschappen en/of series zijn te vinden op de websites : 
www.racb.com, www.britishgt.com, www.lotuscupeurope.com en www.msvracing.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 over interpretatie van het huidig reglement, zal enkel de Franse versie 
gelden. 
 
Artikel 3. Specifieke info betreffende de meeting 
 
3.1 Naam van de meeting :  «The 25 Hours VW Fun Cup » 
 
3.2 Autosportinstantie :  Royal Automobile Club of Belgium 
     RACB SPORT 

Aarlenstraat 53 
     1040 BRUSSEL 

België 
Tel. : +32 22 87 09 11 
Fax : +32 22 30 75 84 
E-mail : sport@racb.com 

 

http://www.racb.com/
http://www.britishgt.com/
http://www.lotuscupeurope.com/
mailto:sport@racb.com


 

 

3.3 Organisatoren :  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 

     Op het circuit : Tel : +32 87 64 67 91 (lokaal 115) 
 
3.4 Secretariaat en permanentie : Tot en met dinsdag 4 juli 2017 om 18u00 :  
  Zie Organisator en Wedstrijdleiding 
   Nathalie Daubremé +32 494 51 70 88 
   Laurent Voogt 32 494 51 70 87 
 Vanaf woensdag 5 juli 2017 om 10u00 : Circuit de Spa-

Francorchamps 
 
3.5 Datum & plaats v/d meeting : 06, 07, 08 en 09 juli 2017 

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

 
3.6 Circuit : Circuit de Spa-Francorchamps, lengte : 7004 m  

Rijrichting : in wijzerzin 
 
3.7 Inschrijvingen :    In te dienen bij de organisator. 
 
Afsluiting van de inschrijvingen en betaling van de rechten : dinsdag 4 juli 2017 om 18u00. 

 
3.8 Duur van de wedstrijden :  Volgens de timing in bijlage. 
 
Deze timing is 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 
 
Plaats : 1e verdieping F1 gebouwen, lokaal 115 en 127 (vergunning) – Race Control. 
 
Alle deelnemers en piloten moeten conform zijn aan de voorschriften opgenomen in Bijlage L van 
de Internationale Sport Code 2017 van de FIA betreffende : hun vergunning – de medische 
controle – de helm en beschermende kledij. Vergunningen moet geldig zijn voor het lopende jaar 
en van het type International D3, National Circuit/International D2, International A, B, C of D zijn. 
 
Dagvergunningen zijn NIET TOEGELATEN, uitgezonderd indien uitgegeven volgens de regels 
van de RACB Sport. Het is dus absoluut noodzakelijk dat alle deelnemers in het bezit zijn van een 
geldige licentie afgeleverd door de RACB of door hun ASN. 
 
Opgelet : buitenlandse piloten met een nationale vergunning moeten in het bezit zijn van een 
attest afgeleverd door hun federaties hen toestemming gevend om deel te nemen aan de meeting. 
 
De vergunning van deelnemers en piloten mogen niet geschorst zijn. 
 

mailto:races@kronosevents.be


 

 

Indien u betrokken bent in een incident mag u het circuit niet te verlaten zonder toelating van de 
wedstrijdleiding van de meeting. 
 
Gerechtvaardigde aanvragen voor afwijking van de timing van de sportieve controle moeten per 
mail gericht worden aan de koersdirecteur (laurent@kronosevents.be) en zijn onder voorbehoud 
van goedkeuring door het College van Sportcommissarissen. 
 
3.10 Technische controle :   zie timing in bijlage 
 
VW Fun Cup 
 
De technische reglementen en de additieven van de Belgische, Franse en Britse 
kampioenschappen zijn van toepassing. 
Plaats : Pit F1, box 1 & 2 
De technische controle op donderdagavond 06/07 in Stavelot is verplicht. 
 
Nevenseries 
 
Volgens de vraag van de verantwoordelijke van de Technische Commissie. 
Plaats : in de paddock van de diverse series 
 
De veiligheidsvoorschriften die in Belgie toegepast worden van kracht, te weten: 

 Persoonlijke uitrusting en Hans, gehomologeerd door de FIA. 
 Uitrusting van de voertuigen (stoelen, gordels, brandblusser, ...) volgens FIA-normen. 

 
Gerechtvaardigde aanvragen voor afwijking van de timing van technische controle moeten per mail 
gericht worden aan de koersdirecteur (laurent@kronosevents.be) en zijn onder voorbehoud van 
goedkeuring door het College van Sportcommissarissen. 
 
3.11 Officieel uithangbord :  Paddock F1 – Lokaal 115. 
 
3.12 Briefings :    Volgens de timing in bijlage 
 
Voorzie een pen 
 
De briefings van de nevenseries vindt plaats in de vergaderzaal op de 1ste verdieping, F1 gebouw, 
lokaal 132. 
 
De briefing van “The 25 Hours VW Fun Cup” vindt plaats in het “Hotel de l’Eau Rouge”. 
 
3.13 Brandstof: 

Voor alle wedstrijden : 
De deelnemers kunnen zich van brandstof (benzine of diesel) voorzien aan de pompen in de 
paddocks of volgens hun reglement. Het transport van brandstof in de paddock moet gebeuren 
vergezeld van een persoon uitgerust met een brandblusser. Boetes zullen opgelegd worden door 
het College der Sportcommissarissen. 
Behalve voor de deelnemers van de VW Fun Cup die de procedurenota betreffende het tanken 
moeten volgen, mogen de deelnemers niet tanken vóór hun respectievelijke box. 
Een nota van de brandweer (SRI) zal verspreid worden tijdens de sportieve controle/briefing, die 
strikt zal opgevolgd dienen te worden, op boete van uitsluiting uit de meeting. 

 

mailto:laurent@kronosevents.be
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3.14 Parc fermé :  
 
In de binnenplaatszone in de Rode paddock. Voor de “25 Hours VW Fun Cup” bevindt het parc 
fermé zich in de F1 Pitlane of op de piste. 
 
3.15. Uitlevering van de banden. 
 
Er zal een montageunit van “Michelin” in de paddockzone VW Fun Cup aanwezig zijn. 
 
Voor deelname aan de VW Fun Cup is het gebruik van banden van het merk BF Goodrich, 
uitsluitend geleverd door WRT, verplicht. De banden dienen steeds door Kronos of door WRT 
gemarkeerd te worden. De markering “K” dient ten allen tijde zichtbaar te zijn. 
 
3.16 Pitlane 
 
Voor de nevenwedstrijden : het gebruik van de pitlane zal toegelicht worden tijdens de briefing. 
 
De maximale toegelaten snelheid in de pitlane is vastgelegd op 60 km/uur (nevenwedstrijden) en 
50 km/h (VW Fun Cup). Elke inbreuk zal door de Koersdirectie, in overleg met een lid van het 
College van Sportcommissarissen, bestraft worden. 
 
In VW Fun Cup is de veiligheidskit Pitlane 2017 verplicht. 
 
 

DATES OPEN AT CLOSE AT

Jeudi 06/07

Donderdag 06/07

Thursday 06/07

Vendredi 07/07

Vrijdag 07/07

Friday 07/07

Vendredi 07/07

Vrijdag 07/07

Friday 07/07

Samedi 08/07

Zaterdag 08/07

Saturday 08/07

Dimanche 09/07

Zondag 09/07

Sunday 09/07

ATTENTION : No refueling during the Warm Up

- 18H00

REFUELING HOURS

14H20 18H00

12H40 14H40

14H50 -

18H00 21H00



 

 

Voor de “25 Hours VW Fun Cup” : 
Deelnemers zullen de F1 pitlane + Endurance pitlane gebruiken (grote pitlane). Toegang tot de 
pitlane zal enkel gebeuren via de Chicane (rechtse uitgang van bocht T19) en de uitgang van de 
pitlane zal enkel gebeuren na de bocht “Raidillon”, ter hoogte van baanpost 4, rechts houdend. 
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 overal en ten allen tijde aan de lijn gehouden 
worden. 
 
In de VW Fun Cup is het 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 tanken. De enige toegelaten tankzone is gelegen aan de TOTAL pompen in de paddock. 
Elke inbreuk zal beboet worden met een boete van 10.000€ en onmiddellijke 
diskwalificatie. 

- 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. 
 

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 ophefsysteem dat gebruikt maakt van electriciteit of perslucht. Elke 
opheffing van een auto dient handmatig uitgevoerd te worden met een klassieke handkrik. 
 
3.17 Verlichting en wedstrijdnummers voor de 25 Uren: 
 
De aangebrachte wedstrijdnummers moeten ten allen tijde goed zichtbaar en verlicht zijn. Elke 
afwijking zal beboet worden met een verplichte pitstop tot de wedstrijdnummers goed zichtbaar en 
verlicht zijn. 

 
Maximum toegelaten zijn: 

- 2 grote verstralers, met een maximum diameter van 160 mm en maximum sterkte van 55 
Watt (Peertje Type H3) 

- 2 mist- of weglampen, met een maximum diameter van 140 mm en een sterkte van 55 
Watt (Peertje Type H4) 

- 2 grote rechthoekige bochtlichten met een maximum oppervlakte van 140 mm x 45 mm en 
een maximum sterkte van 55 Watt (Peertje Type H3) 
 

Grote Xenonlichten zijn verboden, alsook elk systeem dat de sterkte van de verlichting zou kunnen 
verhogen. Indien een ander system van verlichting toegelaten wordt voor de 25 Uren zal dit 
bepaald worden door een additief. Het ongepast gebruik van grote lichten met lange reikwijdte is 
strikt verboden. Dit gebruik zal als anti-sportief beschouwd worden. 
 
De bevestiging van grote lichten is enkel toegelaten op de staaf vooraan op de wagen, 
vastgemaakt op de ringen van de motorkap. Een spanner die de trillingen tegengaat is toegelaten. 
Het is op geen enkel moment niet toegelaten om de lichten uit te schakelen als de wagen op de 
piste is en de nachtprocedure gestart is. Elke inbreuk zal gevolgd worden door een rapport aan het 



 

 

College der Sportcommissarissen en zal beboet worden met een sanctie gaande tot diskwalificatie 
uit de meeting. 
 
Het gebruik van de richtingsaanwijzers moet strikt gebeuren volgens de wegcode. De 
richtingsaanwijzers tonen de richting aan die u neemt, en niet omgekeerd. 
 
Tijdens de nachtprocedure en op de piste moet er minimum een lichtpunt vóór en achter in 
werking zijn. Indien een wagen zich op de piste bevindt zonder deze lichtpunten zal hij naar de 
stand binnengeroepen worden voor herstelling van dit defekt. 
 
De systemen om lightsignalen te verzenden van het type “Flash Light” zijn verboden. 
 
Artikel 4 : Officials. 
 
Promotor van de meeting   Marc Van DALEN   Lic. RACB 3063 
      Adelheid TERRYN   Lic. RACB 3376 
 
4.1 Koersdirectie  
Directeur v/d Meeting & Koersdirecteur Laurent VOOGT   Lic. RACB 1426 
Adjunct Koersdirecteurs :    Jean-Luc GELDERS   Lic. RACB 2167 
      Bernard DELVENNE   Lic. RACB 2398 
      Eric GRESSENS   Lic. RACB 3617 
Koersdirecteur Lotus Cup   Pascal VANHULLEBUSCH  Lic. RACB 2681 
Koersdirecteur British GT   Andy BUTLER    Lic. MSA 151194 
Koersdirecteur BRDC British F3  David PIERRE    Lic. MSA 000039 
  
4.2 Secretariaat van de meeting:  1ste verdieping Pit Building (lokaal 115) 
      Valérie DE BACKER   Lic. RACB 1991 
      Nathalie DAUBREME   Lic. RACB 3183 
      Vanessa BOUCHAT   Lic. RACB 3117 
 
4.3. Sportcommissarissen: 
Voorzitter :     Etienne MASSILLON   Lic. RACB 0487 
Leden :     Ronald BARBIÈRE   Lic. RACB 1954 
      Pascal NOTELAERS   Lic. RACB 1242 
      Alexandre MAGIS   Lic. RACB 3206 
      Thierry DEFLANDRE   Lic. RACB 1142 
      Georges VANDENDRIESSCHE  Lic. RACB 0427 
Stagair :     Wim COOLS    Lic. RACB 3589 
 
4.4 Technische commissarissen:  
Verantwoordelijke    Victor HOUBART   Lic. RACB 2599 
Lotus Cup     John WINDER    Lic. MSA 141293 
 
4.5 Medische dienst:    Dr. Jean-Claude TELLINGS  Lic. RACB 1257 
 
4.6 Timekeeping:    Chronometragetoren op het circuit 
      Quentin SULEAU (ITS Chrono) Lic. RACB 3034 
 
4.7 Baancommissarissen :   RACB Track Marshals 
Verantwoordelijke :    Georges HEYNEN   Lic. RACB 2517 



 

 

4.8 Standcommissarissen :   CNCS 
Verantwoordelijke :    Thierry JACOBS   Lic. RACB 0066 
 
4.9 Veiligheid :    Johan AERTS               Lic. RACB 1709 
 
4.10 Relatie deelnemers :    Michel DE BACKER   Lic. RACB 2930 
      Robert PIRSON    Lic. RACB 3480 
      Jean-Pierre VANSANT   Lic. RACB 3624 
      Roland DEBANDE    Lic. RACB 3478 
      Michael CLAESEN   Lic. RACB 3642 
  
4.11. Verantwoordelijke Paddocks :  Thierry De Bonhome & Protection Unit 
 
4.12. Permanentie Paddocks :  Thierry De Bonhome 
 
De officiëlen van de nevenwedstrijden zullen door de promotors van deze series medegedeeld 
worden. 
 
Artikel 5 : Timing. 
 
De meeting start met de technische en/of sportieve controle en eindigt bij het verlopen van een 
van de volgende termijnen : 
- 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 Welcome    Hôtel de la Source, Route du Circuit 22, 4970 Francorchamps 

Tel. : +32 87 79 58 00 
     Ingang Circuit van Francorchamps: via « La Source » bocht. 
  
5.2 Startprocedures:    Worden uitgelegd tijdens de respectievelijke briefings. 
 
5.3 Opening paddock :   Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10u00, de F1-zone zal niet 

beschikbaar zijn vóór 20 uur. Geen enkele toegang is mogelijk 
vóór 10.00 uur 

 
Artikel 6 : Doorlaatbewijzen – 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.  
 
De organisator heeft een verzekering afgesloten volgens de wettelijke bepalingen. Nummer : 
730.261.439 AXA. 
 
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 ronden 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  Klachtenrecht: het bedrag van het klachtrecht is door RACB Sport vastgelegd op 500 € 

Beroepsrecht : 
Het bedrag van het nationaal recht van beroep voor nationale series (RACB Sport): 2.000 € 
Het bedrag van het nationaal recht van beroep voor internationale series erkend door de 
FIA: vastgesteld door de voogdij-ASN van de serie 
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 Startopstelling van de 25 Heures : 
  

Indien het aantal startende “Monoplace” voertuigen boven de 92 ligt, zullen de “Twins” van 
start gaan vanuit de pitlane F1, om bij La Source 10 seconden na doortocht van de laatste 
auto, op de piste te komen. De Twins kunnen passagiers mee aan boord nemen, op 
voorwaarde dat de piloten door de RACB erkend worden in staat te zijn om dit te doen. Zij 
zullen een speciaal armbandje dragen « piloot biplace » en dienen het RACB charter te 
tekenen. Wanneer de Twins in de pitstraat aan de voet van de Raidillon vóór het rode licht 
staan, dienen zij de rechter kant te kiezen, opdat piloot en passagier zouden kunnen 
gecontroleerd worden. De Twins mogen dag en nacht rijden. De Koersdirecteur behoudt 
zich het recht om op ieder moment de Twins te laten halt houden aan hun stand, 
doormiddel van een zwart paneel met wit opschrift « BI PLACES IN », wanneer volgens 
hem de wedstrijdomstandigheden niet meer aanwezig zijn om aan autosport te doen met 
een passagier aan boord. Nadat de passagiers uitgestapt zijn, kunnen de wagens met enkel 
de piloot aan boord, hun weg verder zetten. Op dat ogenblik moeten zij de gebruikelijke 
aanwijzigingen volgen. 

 
8.6  De maximum duurtijd van een “stint”, stops inbegrepen, bedraagt 3 uur. De totale tijd die 

een piloot achter het stuur mag zitten bedraagt 10 uur. 
 
8.7  “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 », U WINT ER ALLEN BIJ 

 
Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de RACB Sport. Visa-nummer : C-S-HFC-015 
(28/06/2017) 

 
 
 



 

 

TABEL MET SANCTIES 
 
 Trainingen Wedstrijd 

Afsnijden circuit met voordeel Annulatie van de tijden Stop and Go 

Overdreven snelheid in de pitlane 100 € per 5 km/u boven 

de limiet 

Stop and Go 

Voorbijsteken onder gele vlag Start einde grid 1 ronde straftijd 

Voorbijsteken onder Safety Car procedure  3 rondes straftijd 

Vroege start  Stop and Go 

Duwen andere wagen Start einde grid 1 ronde starftijd 

Schuldig aan een contact of botsing Zwarte vlag 1 rond straftijd 

Niet respecteren van de startprocedures 

tijdens de formatie ronde 

 Stop and Go 

 

Achteruitrijden met motor in de pitlane 150€ Stop and Go 

Tegengestelde richting in de pitlane 150 € 150 € + 1 ronde straftijd 

Verder rijden (wedstrijd) na de geblokte 
vlag 

150 € 150 € 

Antisportief of agressief rijgedrag Start einde grid 1 ronde straftijd 

** Meer dan drie rondes onder zwarte 

vlag of zwarte vlag met oranje bol zonder 
pitstop 

300 € 1 ronde + Koersdirectie 

 

Meer dan vier mekaniekers die 
tegelijkertijd aan de wagen werken 

Stop and Go Stop and Go 
 

Niet respecteren van de aanduidingen 

door de marshals 

Start einde grid 1 ronde straftijd 

 

Interventie aan de wagen na het signaal 
« 5 minuten » 

 1 ronde straftijd 
 

Niet toegelaten werken tijdens een 
tankbeurt 

 Stop and Go 
 

Tijdens een neutralisatie en/of Safety Car 

procedure, voorbijsteken vooraleer langs 
de groene vlag of groen licht te zijn 

gereden 

Zwarte vlag Stop and Go 

 

Herkenningslichten 2-zitters niet aan Zwarte vlag met oranje bol Zwarte vlag met oranje bol 

Passagiers zonder ad hoc armband Diskwalificatie van de piloot 
achter het stuur 

Diskwalificatie van de piloot 
achter het stuur 

Niet werkende lichten Zwarte vlag met oranje bol Zwarte vlag met oranje bol 

Antisportief gedrag buiten de trainingen 
en wedstrijden tijdens de meeting 

Diskwalificatie Diskwalificatie 

Niet conform aan technische controle voor 

de start van de meeting 

 Beslissing college der 

Sportcommissarissen 
(eventueel diskwalificatie) 

Niet conform aan technische controle na 
het einde van de meeting 

 Diskwalificatie 
 

Niet geaccrediteerde piloot met 

passagiers in 2-zitter 

Inhouding van de 

vergunning van de piloot en 
diskwalificatie van de wagen 

Inhouding van de 

vergunning van de piloot en 
diskwalificatie van de wagen 

Niet terugbrengen van de transponder op 

½ uur na de aankomst 

 Prijs van de transponder 

(350€) 

Niet aanwezig in gesloten wagenpark Start einde grid Diskwalificatie 

Afwezigheid van mekaniekers tijdens 

demontage 

Diskwalificatie Diskwalificatie 

Tanken in verboden zone Zwarte vlag Diskwalificatie 

 



 

 

De volgende nota van SRI dient strikt opgevolgd te worden. Een boete van 300€ zal 
opgelegd worden aan het team bij iedere inbreuk. 
 
E-mail : incendie@stavelot.be 
 

 
SRI STAVELOT 
Route de Malmedy, 17 
B – 4970 – STAVELOT 
Tél. 080/88.02.42         Fax 080/88.01.39 

 
Objet : Sécurité contre l’incendie - prescriptions paddocks 

 
Transport et transvasement des matières 
inflammables : 

 la quantité totale transportée ne peut dépasser 240l 
par unité de transport 

 récipients métalliques d’une capacité maximale de 60 
litres et solidement arrimés 

 présence obligatoire d’un accompagnant équipé d’un 
extincteur (6 kg poudre ou 6 l mousse) 

 pas d’éléments combustibles à proximité de 
l’hydrocarbure transporté (p.ex. pneus) 

 interdiction de fumer, de produire du feu ; s’éloigner 
des objets en ignition, étincelles, soudures… 

 les récipients vides ou pleins seront toujours fermés 
 
 le transport se fera dans un véhicule utilitaire conçu 

pour le chargement 
 une bonne connexion électrique entre le récipient 

métallique et la terre avant le remplissage ou la 
vidange de ce dernier ; lors de ces opérations les 
récipients seront préalablement déchargés du véhicule 

 il est interdit de pénétrer dans la partie chargement 
d’un véhicule couvert transportant des liquides 
inflammables avec des appareils d’éclairages portatifs 
autres que ceux qui sont conçus et construits de façon 
à ne pouvoir enflammer les vapeurs inflammables qui 
auraient pu se répandre à l’intérieur 

 
Si le transport se fait par attelage : 
 le véhicule tracteur doit être à même de tracter et 

freiner la charge 
 les bandages de la remorque seront adaptés au type 

de sol rencontré ainsi qu’aux vitesses atteintes par le 
véhicule tracteur 

 le crochet d’attelage et l’attache remorque seront 
approuvés CE 

 une chaîne ou un câble de sécurité solidaire au timon 
de la remorque reliera le crochet d’attelage 

 chaque fût sera arrimé individuellement 
 un commissaire technique ou un juge de faits sera 

présent durant le temps d’ouverture des pompes pour 
contrôler le respect de ces règles de sécurité et 
sanctionner en cas de non-respect 

 
Manipulation de fuel dans le stand : 

 pompes à main, pneumatiques ou électriques 
antidéflagrantes. PAS de batteries 

 présence obligatoire d’un surveillant équipé d’un 
extincteur et situé à 2 mètres du refueling 

 
 vêtements anti-feu pour les personnes situées à moins 

de 2 mètres  

 
SRI STAVELOT 
Route de Malmedy, 17 
B – 4970 – STAVELOT 
Tél. 080/88.02.42          Fax 080/88.01.39 

 
Subject: Fire safety - paddock requirements 

 
Transportation and transferral of flammable 
materials: 

 the total quantity transported must not exceed 240l 
per unit of transportation 

 use securely closed metal containers with a 
maximum capacity of 60 litres 

 compulsory presence of an assistant equipped with 
an extinguisher (6 kg powder or 6 l foam) 

 no combustible items within proximity of transported 
hydrocarbon (eg. tyres) 

 no smoking or naked flames; keep away from 
ignited items, sparks, welding, etc. 

 containers must be kept closed at all times whether 
empty or full 

 transportation must be made in a utility vehicle 
designed for carrying loads 

 correct electrical connection between the metallic 
container and earth before filling or emptying; during 
such operations the containers must be unloaded 
from the vehicle in advance 

 it is prohibited to enter the unloading area of a 
covered vehicle transporting flammable liquids with 
mobile lighting equipment other than that designed 
and built to avoid igniting flammable vapours which 
may have been released within the interior 

 
 
Where the transportation is made by towing: 
 the towing vehicle must be capable of towing and 

braking the load 
 the tyres of the trailer must be suited to the type of 

ground in question and to the speeds reached by 
the towing vehicle 

 the towing hook and trailer attachment must be CE 
approved 

 a safety cable or chain secured to the trailing arm 
must be used to connect the towing hook 

 each barrel must be individually secured 
 a technical steward or assessor must be present 

while the pumps are opened to ensure that these 
safety regulations are observed and sanction those 
in breach. 

 
Handling fuel within the stand: 

 hand pumps, pneumatic pumps or explosion-proof 
electrical pumps. NO batteries 

 compulsory presence of a supervisor equipped with 
an extinguisher and located 2 metres from the 
refuelling point 

 fire-resistant clothing to be worn by persons located 
within 2 metres  



 

 

 veiller à la stabilité et à la mise à la terre des tours de 
ravitaillement 

 présence obligatoire de produit minéral absorbant 
dans le stand - jamais d’eau 

 présence obligatoire de 2 extincteurs (6 kg poudre ou 
6 l mousse) dans chaque stand 

 
Interdiction de fumer ou de flamme nue : 

 dans toute la zone ceinturant le camion citerne 
 dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5 

mètres à l’arrière des stands 
 au-dessus des stands (loges, mezzanines) 

 
Interdiction de bonbonnes L.P.G. : 

 dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5 
mètres de l’arrière des stands 

 dans aucun véhicule (autorisé dans les chapiteaux et 
sous auvents) 

 
Interdiction d’occuper les dégagements : 

 tous les dégagements routiers des paddocks 
 le dégagement de 1 mètre de largeur derrière les 

stands 
 N.B. : autorisé derrière les stands : plateau de camion 

si baissé 
    banderoles délimitant le stand si aisément 

franchissables 
 

Conformité des installations électriques ou de gaz : 

 obligation de respect des normes 
 protection des lignes électriques ou conduites de gaz. 

 ensure stability and earthing of refuelling towers 
 
 compulsory presence of absorbent substance in the 

stand - never water 
 compulsory presence of 2 extinguishers (6 kg 

powder or 6 l foam) in each stand 
 
No smoking or naked flames: 

 in the entire area around the tanker lorry 
 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of 

the back of the stands 
 above the stands (lodges, mezzanines) 

 
No LPG canisters: 

 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of 
the back of the stands 

 in any vehicle (authorised in marquees and under 
awnings) 

 
No occupation of clearances: 

 all paddock road clearances 
 the 1-metre wide clearance behind the stands  
 N.B. authorised behind stands: lorry platform if 

lowered 
   ribbons marking the limits of the stand if easily 

crossed  
 

 
Conformity of electrical or gas installations: 

 obligation to meet standards 
 protection of electrical or gas supply lines. 

 


