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VW Fun Cup – Bijlage BENELUX 
 

Sportreglement 2016 
 

 
Art. 1b – Inleiding 
 
Kronos Events is de promotor van de VW Fun Cup 2016 in overeenstemming met de voorschriften van de 
internationale Sportcode van de FIA 2016, Sportvoorschriften van RACB Sport, het Sportief Reglement van 
de European VW Fun Cup, de huidige annexe en het aanvullend (bijzonder) reglement, waaraan alle 
deelnemers zich onderwerpen door hun deelname. Elk lid van een ingeschreven team moet kennis 
genomen hebben van de volledige inhoud van huidig reglement. 
 

Art. 2b – Organisatie 
 
2.1 De titels zullen toegekend worden in overeenstemming met Artikel 8b van het huidige reglement. 
 
2.2   De ASN Autoriteit is: Royal Automobile Club of Belgium 
        RACB Sport 
        Aarlenstraat 53 
        1040 Brussel - België 
        Tel.: +32 22 87 09 11 

Fax.: +32 22 30 75 84 
        Email : sport@racb.com 
 
2.3 Visa nummer VW Fun Cup – Bijlage Benelux van de RACB Sport : S01-VWFC-BNL/B16 van 

15/03/2016. 
 
2.4   Promotor:    Kronos Events n.v. 
        Rue des Pieds d’Alouettes 37 
        5100 Naninne - België 
        Tel.: +32 81 63 23 80 

Fax.: +32 81 40 17 25 
        Email : races@kronosevents.be 
 

Kronos Events, hierna ook de promotor genoemd, organiseert de VW Fun Cup. Deze naam  wordt 
erkend en is gesanctioneerd door RACB Sport en wordt exclusief gebruikt door de promotor. 

 
2.5  Organisatiecommitee : 
 
  Promotoren :       Marc Van Dalen  Lic. RACB N° 3063 
           Jean-Pierre Mondron Lic. RACB N° 3062 
 
2.6 Het College van Sport Commissarissen voor de meetings zal medegedeeld worden door de RACB 

Sport. De samenstelling van het College van Sportcommissarissen zal bepaald worden door het 
bijzonder reglement van de meeting. 

 
2.7 De RACB Sport zal voor elke meeting ten minste één technisch afgevaardigde en een 

sportcommissaris aanduiden. 
 
2.8  Lijst van de officiëlen: 

Wedstrijddirecteur:      Laurent Voogt   Lic. RACB N° 1426 
Secretaris van de meeting:    Vanessa Bouchat  Lic. RACB N° 3117 
College van Sportcommissarissen: Bepaald door het bijzonder reglement van de meeting. 
Technisch afgevaardigde   Bepaald door het bijzonder reglement van de meeting. 

 
 
 
 

 

mailto:sport@racb.com
mailto:races@kronosevents.be
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Art. 3b – Reglement 
 
3.4 Verplichte uitrusting 
 

1. Het dragen van een overall, van onbrandbaar ondergoed, van een helm, van het HANS ® 
systeem, van handschoenen, schoenen en een muts, conform aan het Technisch Reglement van 
de VW Fun Cup 2016 (artikel 14) is verplicht tijdens de trainingen en tijdens de races. Dit geldt 
eveneens voor de licentiehouders van een week-end van van hun passagiers. 

 
2. De volledige persoonlijke uitrusting dient aangeboden te worden tijdens de technische controle ter 

gelegenheid van de eerste deelname van de piloot. Tijdens de controle zal een markering 
aangebracht worden. De piloot die deze controle onderging verbindt er zich toe om de 
gecontroleerde uitrusting te gebruiken. Indien een piloot tijdens de loop van het jaar van uitrustring 
wenst te veranderen, zal hij deze opnieuw ter controle moeten aanbieden. 

 
3. Er kunnen controles gedaan worden tijdens de meetings. Een boete van minimum 100€ kan 

uitgeschreven worden indien een piloot een niet-conforme uitrusting gebruikt. De boetes kunnen 
gaan tot uitsluiting van de piloot uit de meeting. 

 
4. Het gebruik van het HANS ®-systeem is verplicht. Elke inbreuk op deze regel zal bestraft worden. 

De senctie kan gaan tot uitsluiting van de piloot uit de meeting. 
 
3.5 Briefings 
 

1. Naast de briefing(s) van de wedstrijddirecteur kan een briefing georganiseerd worden door de 
promotor van de VW Fun Cup. De timing zal meegedeeld worden bij elke wedstrijd.  

 
2. Elke teamverantwoordelijke en alle piloten dienen verplicht aanwezig te zijn op alle briefings, 

gedurende de hele duur ervan, en het aanwezigheidsformulier te ondertekenen, op straffe van een 
financiële boete van 100€. De wedstrijddirecteur zal briefing nota’s overhandigen aan de 
teamverantwoordelijke en vergunninghouders voor een weekend. De verantwoordelijke is verplicht 
de aanbevelingen van de briefing aan zijn piloten over te brengen. 

 
  Geen enkele derogatie voor het ontvangen van een briefing zal aanvaard worden. 
 
  De passagiers van de tweezitters moeten niet aanwezig zijn op de briefing.  
 

3. Een briefing voor de teamchefs van de tweezitters kan door de wedstrijddirecteur gehouden 
worden. 

 
4. Elke Belgische deelnemers (Licenties) aan één of meerdere manches van de VW Fun Cup 

kampioenschap 2016 dient lid te zijn van de Belgian VW Club. Daarna zal hij alle nodige info 
ontvangen gepubliceerd door de Belgian VW Club. Om lid te worden dient hij zich rechtstreeks bij 
de Belgian VW Club aan te sluiten (adres zie verder), ofwel zijn lidgeld betalen op het secretariaat 
van Kronos Events ter plaatse van de meeting ter gelegenheid van zijn eerste deelname aan de 
VW Fun Cup 2016. 

  

Art. 4b – Inschrijvingen 
 
Opening van de inschrijvingen gebeurt ter gelegenheid van de publicatie van het Sportreglement. 
 
Iedere deelnemer die een voertuig wil inschrijven voor het seizoen 2016 dient zijn aanvraag tot deelname 
te sturen naar Kronos Events vóór 01/04/2016. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een bewijs van 
betaling van de voorziene inschrijving. Van zodra ingeschreven zal geen enkele terugbetaling in de loop 
van het seizoen gedaan worden.  
 
De deelnemers die zich niet kunnen inschrijven vóór 01/04/2016 kunnen dit doen in de loop van het 
seizoen, op voorwaarde dat de limiet van het aantal beschikbare plaatsen voor elk van de meetings niet 
bereikt is en vóór de uiterste datum van inschrijving van elke meeting. De inschrijvingsbedragen zullen in 
dat geval vermeld worden op de inschrijvingsformulieren van de desbetreffende wedstrijd. 
 
Alle inschrijvingsformulieren dienen verzonden te worden naar de Promotor. 
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De inschrijvingsgelden blijven in het bezit van de organisatoren, zelfs indien de deelnemer de start niet 
neemt. Met uitzondering van een geval van overmacht aanvaard door de organisator, zullen deelnemers 
geen enkele terugbetaling ontvangen (noch geheel, noch gedeeltelijk) wanneer ze uitgesloten werden van 
de race door de wedstrijddirectie. Kronos Events behoudt zich het recht om een deelname te weigeren. 
 

Art. 5b – Licenties / Lidmaatschap van de Belgian VW Club 
 
1. Alle piloten die deelnemen aan de VW Fun Cup, en die beantwoorden aan de vooropgestelde criteria 

zullen kunnen genieten van alle voordelen verbonden aan hun lidmaatschap van de Belgian VW Cup, 
op voorwaarde dat zij de voorwaarden respecteren, o.a. de verplichte publiciteit en de badges op de 
overall. 

 
2. Om te kunnen genieten van de voordelen van het Belgian VW Club lidmaatschap, dienen de logos van 

de partners van de Club aangebracht te worden op de driehoek die gevormd wordt door de motorkap 
vooraan, de wielkappen en de randen onder de deuren, en dit op de beide flanken van het voertuig. 

 
De voordelen van het lidmaatschap van de Belgian VW Club zijn: 

 Toegangskaarten voor elke meeting 

 De teams kunnen hun voertuig gratis inschrijven in de VW Clubdag 

 In aanmerking komen voor premies 

 Voordelen toegekend aan een team, erkend door de RACB Sport 

 De TOTAL olie: een aanvraag dient ingediend en zal bestudeerd worden door de Beheerraad van 
de Belgian VW Club 

 
3. Iedere deelnemer dient houder te zijn van een geldige concurrrent licentie. 
 

De VW Fun Cup staat open voor: 

 Houders van een Belgische Internationale A, B of C vergunning 

 Houders van een Belgische Internationale D2/Nationale C-Circuit of Internationale D3-vergunning 

 Houders van een “One Event VW Fun Cup” vergunning (met uitzondering van de 25 Uren van 
Francorchamps) 

 Houders van andere Europese vergunningen van eenzelfde niveau met verplichte toelating van 
hun ASN. 

 Houders van andere buitenlandse vergunningen van eenzelfde niveau met verplichte toelating van 
hun ASN en in akkoord met RACB Sport.  

 
De vergunning van de piloot moet geldig zijn en zijn titularis mag niet geschorst zijn door een 
bevoegde autosportinstantie.  

 
4. De promotor behoudt zich het recht elke deelname te weigeren voor elke objectieve reden. De 

promotor kan de deelname aan het kampioenschap – of aan één of meerdere wedstrijden – weigeren 
aan elke deelnemer, piloot of team die, door zichzelf of door hun leiders, vertegenwoordigers, piloten, 
werknemers of mandatarissen, ten welke titel dan ook, die het imago of de reputatie aangetast heeft 
van de VW Fun Cup, de RACB, de promotor of hun partners, of de integriteit (fysiek of moreel) van hun 
leiders, mandatarissen, vertegenwoordigers of werknemers. Hetzelfde geldt voor elke piloot of elk team 
die, door hun handelingen of verklaringen op of naast het circuit, zich zouden gedragen tegen de 
geest, de waarden en de principes van de automobielsport in het algemeen of de VW Fun Cup in het 
bijzonder. 

 
5. Verkrijgen van een vergunning 
 

U was al eens houder van een circuitvergunning. U voldoet aan de voorwaarden om een 
circuitvergunning te krijgen (zie reglement vergunningen RACB Sport). Wat moet u doen ? 

 
Op de site van de RACB het aanvraagformulier voor de vergunning invullen. 

 
Een attest afleveren van een door RACB Sport erkende arts (lijst te vinden op www.racb.com) waarin 
zonder voorbehoud wordt verklaard dat de aanvrager medisch geschikt is voor het uitoefenen van de 
activiteiten waarvoor hij een vergunning aanvraagt. De vergunning zal alleen worden afgeleverd als 
alle bijkomende onderzoeken (inenting tegen tetanus, cardiologisch onderzoek, oogonderzoek, enz.) 
op een correcte manier zijn uitgevoerd en meegedeeld. 
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Opgelet: Een bijkomend onderzoek wordt vereist in het kader van de consultatie van een arts om de 
geschiktheid voor het uitoefenen van autosport vast te stellen bij piloten ouder dan 45 jaar op de dag 
van aanvraag en moet worden uitgevoerd door een cardioloog. De piloot in kwestie moet een 
elektrocardiogram laten afnemen in rust en bij inspanning, volgens een inspanning-opbouwend 
schema, en met een registratie van de ECG. Het cardiologisch onderzoek is twee jaar geldig, 
behoudens andersluidend advies van de cardioloog of arts van RACB Sport die verantwoordelijk is 
voor de supervisie van de cardiologisch onderzoeken.  

 
Terug te sturen naar RACB Sport (Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, 02/287.09.60), 8 dagen voor de 
meeting : 

 Het medisch attest 

 Een foto 34/44 

 De som van 175 € voor de vergunning International D 3 of de som van 310 € voor de vergunning 
International D2/C-Circuit. Rekeningnummer 310-1039377-11 van RACB Sport (ING IBAN BE30 
310103937711 - BIC BBRUBEBEBE) 

 
U kan eveneens via de Belgian VW Club gaan (Brugmannlaan 151, 1190 Brussel. Tel. 02/640.80.14 – 
Fax. 02/640.12.91 

 
U was nooit eerder houder van een vergunning. Wat moet u doen? 

 
Een opleiding, georganiseerd door RACB Sport, op circuit volgen. Toegankelijk vanaf 16 jaar, 
onderworpen aan ouderlijke toelating bekrachtigd door de gemeentelijke overheid. 

 
Data van de opleidingen: contacteer RACB Sport 

 

 Theoretisch en praktisch examen 

 Het inschrijvingsgeld storten op de rekening van RACB Sport (Rekeningnummer 310-1039377-11 - 
ING IBAN BE30 310103937711 - BIC BBRUBEBEBE) 

 Uitrusting voor het examen: helm en eigen wagen. 
 

Als u slaagt voor dit examen zijn er twee mogelijkheden : 
 

 Als u minstens niveau 2 haalt : u kunt een vergunning International D “VW Fun Cup” bekomen 

 Als u minstens niveau 3 haalt : u kunt een vergunning International D2/C-Circuit bekomen 
 

Daarna moet u dezelfde procedure volgen als voor diegene die reeds in het bezit zijn van een licentie 
(cfr. Zie hierboven). 

 
U kan eveneens via de Belgian VW Club gaan (Brugmannlaan 151, 1190 Brussel. Tel. 02/640.80.14 – 
Fax. 02/640.12.91. U schrijft zich in bij de Belgian VW Club als actief lid en u betaalt het lidgeld van het 
team. 

 
U wenst een “One Event VW Fun Cup” vergunning te krijgen als piloot voor een weekend. Wat 
moet u doen? 

 
Een medisch onderzoek afleggen bij een door RACB Sport erkende arts (zie lijst). Het gebruik van de 
door RACB Sport afgeleverde medische fiche is verplicht. 

 
Opgelet : Een bijkomend onderzoek wordt vereist in het kader van de consultatie van een arts om de 
geschiktheid voor het uitoefenen van autosport vast te stellen bij piloten ouder dan 45 jaar op de dag 
van aanvraag en moet worden uitgevoerd door een cardioloog. De piloot in kwestie moet een 
elektrocardiogram laten afnemen in rust en bij inspanning, volgens een inspanning-opbouwend 
schema, en met een registratie van de ECG. Het cardiologisch onderzoek is twee jaar geldig, 
behoudens andersluidend advies van de cardioloog of arts van RACB Sport die verantwoordelijk is 
voor de supervisie van de cardiologisch onderzoeken.  

 
Een theoretische cursus volgen die wordt gegeven tijdens het weekend van de meeting (vlaggen, 
ideale lijn, enz.). 

 
Een stage volgen onder leiding van een door RACB Sport erkende persoon. 
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Ter plaatse een “One Event Fun Cup” vergunning van 60 € kopen die uw persoonlijke verzekering 
vormt. 

 
NB : Deze vergunning wordt uitsluitend afgeleverd aan Belgische piloten die minstens 18 jaar oud zijn. 
Een “One Event VW Fun Cup” vergunning kan met hetzelfde geldig medisch attest (max. 3 maanden), 
geldig voor 2016, twee keer worden toegekend. 
Opgelet : Voor de 25 Uren VW Fun Cup is deze vergunning niet verkrijgbaar. De One Event VW Fun 
Cup vergunning geeft geen recht op een jaarlijkse International D “VW Fun Cup” vergunning (Deze 
vergunning is enkel geldig voor personen die in de georganiseerde test door RACB Sport geslaagd 
zijn).  

 
U wenst een passagierspas voor een weekend te bekomen. Wat moet u doen? 

 
U aanmelden bij uw behandelende arts om een medisch attest te bekomen dat u geschikt verklaart 
voor het uitoefenen van autosport. 

 
Ter plaatse een weekendpas van 60 € kopen die uw persoonlijke verzekering vormt. Betrokkene zal op 
erewoord verklaren dat hij aan geen enkele aandoening lijdt die van die aard is dat zijn 
gezondheidstoestand kan verslechteren in het kader van een sportevenement. Betrokkene moet een 
afstand van verhaal tekenen. 

 
NB: Deze vergunning wordt alleen afgeleverd aan personen die minstens 18 jaar oud zijn.  

 

Art. 7b – De kalender 
 
Een “VW Fun Cup” Cup en verschillende challenges worden georganiseerd, deze hebben enkel betrekking 
op de wagens (wedstrijdnummers). De promotor behoudt zich het recht om een of andere datum, alsook 
het formaat van de meetings, te wijzigen. 
 
Het maximum aantal wedstrijd van de serie wordt voor 2016 vastgelegd op 7. De definitieve lijst van de 
wedstrijden zal ten laatste op 30/03/2016 gepubliceerd worden. De promotor behoudt het recht om één of 
andere van deze data alsook het formaat van de wedstrijden aan te passen. 
 
2 & 3 April    Trophée des Fagnes (6u)    Spa-Francorchamps (Bel) 
29, 30/04 & 01 Mei  Trophée de Bourgogne (6u)    Dijon – Prenois(Fra) * 
28 & 29 Mei    Benelux Open Races (6u)    Zandvoort (Ndl) 
07, 08, 09 & 10 Juli  25 Hours VW Fun Cup     Spa-Francorchamps (Bel) 
18 - 20 Augustus  24H VW Fun Cup Sprint Race (3u)  Zolder (Bel) 
24 & 25 September  Luxembourg Trophy (6u)    Colmarberg (Lux) 
28 & 29 Oktober  10 Heures de Mettet      Mettet (Bel) 
* : invitation race 

 

Art. 8b – Klassementen / Challenges 
 
*De puntentelling voor de “25 Uren VW Fun Cup” : 
 
De “25 Uren VW Fun Cup” worden beschouwd als één en dezelfde wedstrijd gedurende dewelke de 
tussenstanden na 6 en na 12 uur in aanmerking komen voor het toekennen van punten. Enkel het 
klassement aan het einde van de wedstrijd zal beschouwd worden als de officiële uitslag van de wedstrijd. 
De punten die toegekend worden aan de tussenstanden na 6 uur en na 12 uur worden aan alle piloten van 
de desbetreffende ploegen toegekend, onafhankelijk van de duur die ze achter het stuur doorbrachten. 
 
Een dubbele puntentoekenning in drie delen zal gedaan worden voor de titels. 
 
De helft van de punten zal toegekend worden in functie van de tussenstanden na 6 uur wedstrijd, de helft 
na 12 uur wedstrijd en de integraliteit van de punten in overeenstemming met het officiële klassement. 
 
Tijdens de 25 Uren zal dus het dubbel van het puntentotaal voor een zgn. “traditionele” wedstrijd 
toegekend worden. 
 
De puntentoekenning voor een wedstrijd van 10 of 12 uur: 
 
De “10 Uren van Mettet” zullen beschouwd worden als één en dezelfde wedstrijd met een dubbel aantal 
punten in vergelijking met een zgn. “traditionele” wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd zullen de tussenstanden 
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na 5 uur en na 10 uur in aanmerking komen voor het toekennen van punten. Enkel het klassement aan het 
einde van de wedstrijd zal beschouwd worden als de officiële uitslag. 
 
Een dubbele puntentoekenning in twee delen zal gedaan worden voor de titels. 
 
De puntentoekenning voor een kwalificatiewedstrijd (max. 1 uur): 
 
Indien tijdens een meeting een kwalificatiewedstrijd georganiseerd wordt,zal, naast het toekennen van de 
startorde van de endurance wedstrijd, een puntenaantal voor het kampioenschap berekend worden op 
basis van het algemeen klassement van de wedstrijd in kwestie. 
 
De toekenning van de punten zal als volgt verlopen: 

- Voor de winnaar: 20 punten, welke ook het aantal deelnemers aan de start van de wedstrijd is 
- Voor de tweede: 16 punten 
- Voor de derde 13 punten, de vierde 11 punten, de vijfde 10 punten, enz. Tot aan de laatst 

geplaatste ploeg die 1 punt noteert. 
 
Een algemeen klassement: 
 
Alle resultaten minus één (het slechtste resultaat) worden verrekend. 
 
Met “het slechtste resultaat” wordt bedoeld het resultaat dat het minst aan punten opleverde. Een 
afwezigheid kan niet beschouwd worden als “slechtst resultaat”. Aanwezigheid op de trainingen wordt 
beschouwd als een aanwezigheid, zelfs indien het voertuig tijdens de wedstrijd niet aan de start verschijnt. 
De “0” kan dan beschouwd worden als het “slechtste resultaat”. 
 
Opgelet: het “slechtste resultaat” kan zijn ofwel het slechtste resultaat van een wedstrijd in één manche 
verreden of de optelling van de twee delen plus slechtst resultaat tijdens een week-end waarin er twee 
manches verreden worden. De twee halven plus slecht resultaat kunnen afkomstig zijn van twee 
verschillende week-ends. 
Het resultaat van een kwalificatiewedstrijd kan in geen enkel geval beschouwd worden als het “slechtste 
resultaat”. 
 
Een resultaat door de RACB Sport geannuleerd wordt beschouwd als “zero-resultaat” en wordt niet in 
aanmerking genomen voor een “slechtst resultaat”. 
 
Op de 7 wedstrijden waarop punten kunnen gescoord worden voor de verschillende kampioenschappen, 
kan een joker gebruikt worden. Onder een ‘joker’-wedstrijd wordt de niet-deelname van een voertuig 
bedoeld. Voor het geval een voertuig deelneemt aan de 7 wedstrijden van het kampioenschap, mag deze 
joker vervangen worden door het “slechtste resultaat”. De berekening voor de diverse kampioenschappen 
zal gebeuren op basis van 7 wedstrijden, min 1 joker (niet-deelname of slechtste resultaat) + een slechtste 
resultaat. 
 
Per wedstrijd zullen punten toegekend worden volgens volgend barema: 

- De winnaar krijgt 70 punten, ongeacht het aantal deelnemers aan de start van de wedstrijd. 
- De tweede krijgt 62 punten (70-8). 
- De derde 58 punten (70-12), de vierde 55 punten (70-15), de vijfde 53 punten 70-17) enz. tot het 

laatst geklasseerde team. 
 
Indien de meeting bestaat uit twee verschillende wedstrijden zal de puntenverdeling gehalveerd worden, de 
eerste helft zal toegekend worden na de eerste wedstrijd, de andere helft na de tweede wedstrijd. 
 
Het zijn twee verschillende wedstrijden voor de toekenning van de punten. Voor het podium, en enkel voor 
deze, zal het resultaat van de tweede manche in aanmerking komen. 
 
De wagen die op het einde van het seizoen het meeste punten heeft behaald is de winnaar van de Cup. 
 
In geval van ex aequo zal het grootste aantal eindoverwinningen doorslaggevend zijn (men houdt rekening 
met alle wedstrijden, lang of kort). 
 
Als er dan nog een ex aequo is zal het grootste aantal 2

de
, 3

de
, enz. plaatsen in aanmerking worden 

genomen.  
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Tijdens iedere meeting zal een klassement per divisie uit het algemeen klassement afgeleid worden: 

 Divisie 1 voor wagens uitgerust met de motorisatie van de eerste generatie (Evo 1) 

 Divisie 2 voor wagens uitgerust met de motorisatie van de tweede generatie TDI (Evo 2) 

 Divisie 3 voor wagens uitgerust met de motorisatie van de derde generatie (Evo 3) 
De toegekende punten zijn diegene uitgereikt voor de plaats in het algemene klassement. 
 
Aan het einde van het jaar zal, naast de BeNeLux Beker, eveneens een Challenge per divisie uitgereikt 
worden. 
 
In geval van een technische niet-conformiteit, tijdens de meeting, en in overeenstemming met de 
bepalingen voorzien in de Sportcode, zullen volgende sancties worden genomen: 

 Vaststelling voor de start van de wedstrijd: beslissing van het College der Sportcommissarissen (op 
straffe van uitsluiting uit de meeting) 

 Vaststelling na aankomst van de wedstrijd: schrapping uit de wedstrijd of meeting. 
 
Challenge Bi-places: 
 
Is voorbehouden aan de tweezitters. Er is een algemeen klassement en een klassement per divisie.De 
klassementen per divisie zullen uit het algemeenklassement afgeleid worden.  
 
Alle resultaten min één (het slechtste) komen in aanmerking. 
 
Met “het slechtste resultaat” wordt bedoeld het resultaat dat het minst aan punten opleverde. Een 
afwezigheid kan niet beschouwd worden als “slechtst resultaat”. Aanwezigheid op de trainingen wordt 
beschouwd als een aanwezigheid, zelfs indien het voertuig tijdens de wedstrijd niet aan de start verschijnt. 
De “0” kan dan beschouwd worden als het “slechtste resultaat”. 
 
Opgelet: het “slechtste resultaat” kan zijn ofwel het slechtste resultaat van een wedstrijd in één manche 
verreden of de optelling van de twee delen plus slechtst resultaat tijdens een week-end waarin er twee 
manches verreden worden. De twee halven plus slecht resultaat kunnen afkomstig zijn van twee 
verschillende week-ends. 
 
Een resultaat door de RACB Sport geannuleerd wordt beschouwd als “zero-resultaat” en wordt niet in 
aanmerking genomen voor een “slechtst resultaat”. 
 
Per wedstrijd zullen punten toegekend worden volgens volgend barema: 

- De winnaar krijgt 50 punten, ongeacht het aantal deelnemers aan de start van de wedstrijd. 
- De twee krijgt 42 punten (50-8). 
- De derde 38 punten(50-12), de vierde 35 punten (50-15 ), de vijfde 33 punten (50-17) enz. tot het 

laatst geklasseerde team. 
 
Voor elke wedstrijd zullen bovenop de punten toegekend volgens bovenstaande verdeling, punten 
toegekend worden volgens het aantal personen aan boord van het voertuig tijdens de wedstrijd. 
Ieder voertuig krijgt ½ punt (0,5) per aan boord meegenomen persoon. Dit puntentoaal zal toegevoegd 
worden aan het puntentoaal voor de verschillende VW Fun Cup titels voor Tweezitters. Er bestaat geen 
“slechtste resultaat” in de berekening van de punten. De punten verworven tijdens de 6 wedstrijden komen 
in aanmerking voor de toekenning van de titels. 
 
Indien de tweezitter-wagen geen passagier meeneemt, dient deze een “Stop and Go” van 20 seconden te 
ondergaan bij zijn pitstop in de zone die zal aangeduid worden tijdens de briefing. De duurtijd van de “Stop 
and Go” kan bepaald worden door het Bijzonder Wedstrijdreglement. 
 
Per wedstrijd van 3 uren zijn minimum 5 pitstops verplichtend, per wedstrijd van 4 uren zijn minstens 7 
pitstops verplichtend. Per wedstrijd van 6 uren zijn minstens 11 pitstops verplichtend. Per wedstrijd van 8 
uren zijn minstens 15 pitstops verplichtend. Voor de 25 Uren VW Fun Cup zijn minstens 40 pitstops 
verplichtend. De pitstops moeten minstens 15 minuten van elkaar verwijderd zijn. Deze tijd zal opgenomen 
zijn tussen de exit van de pitlane en de entry van deze laatste bij de volgende stop. 
 
De wagen die het minimum aantal pitstops niet gerespecteerd heeft en de reglementaire tijd tussen deze 
pitstops, zal een penaliteit van 3 ronden oplopen. 
 
Opdat een pitstop zou tellen en dus geldig zijn, dient rekening gehouden te worden met het respecteren 
van de verplichte stoptijd die zal medegedeeld worden in het Bijzonder Reglement van de wedstrijden. 
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De wagen die de meeste punten totaliseert aan het einde van het seizoen wint de Challenge. 
 
In geval van ex aequo zal het grootste aantal eindoverwinningen doorslaggevend zijn (men houdt rekening 
met alle wedstrijden, lang of kort). 
 
Als er dan nog een ex aequo is zal het grootste aantal 2

de
, 3

de
, enz. plaatsen in aanmerking worden 

genomen.  
 
In geval van een technische niet-conformiteit, tijdens de meeting, en in overeenstemming met de 
bepalingen voorzien in de Sportcode, zullen volgende sancties worden genomen: 

 Vaststelling voor de start van de wedstrijd: beslissing van het College der Sportcommissarissen (op 
straffe van uitsluiting uit de meeting) 

 Vaststelling na aankomst van de wedstrijd: schrapping uit de wedstrijd of meeting. 
 
Een tweezitter-wagen kan zich inschrijven in de categorie Mono, maar in voorkomend geval mag men geen 
passagiers meenemen en dient de wagin in overeenstemming te zijn met het technische reglement 
betreffende de verhoudingen van de versnellingsbak van de categorie Mono. De wagens zal geen punten 
voor de verschillende kampioenschappen Bi-Place kunnen scoren. 
 
Een piloot ingeschreven op één of meerdere Bi-Places mag eveneens deelnemen aan de wedstrijd op een 
Mono-voertuig. 
 

Art. 13b – Pitstops 
 
6. Er mag slechts één bord dat dient ter aanduiding van waar het voertuig dient te stoppen geplaatst 

worden, en dit max. één ronde voor de wagen binnenkomt. Geen enkele uitrusting en geen enkele 
persoon mag zich in de werkzone bevinden alvorens de auto voor de box tot stilstand komt. Het 
personeel en de uitrusting dient plaats te ruimen van zodra het werk aan het voertuig beëindigd is. 
Geen enkele operatie mag aan het voertuig uitgevoerd worden door meer dan 4 mekaniekers. 

 
Geen enkel autonoom materiaal mag functionneren zonder bediening door een mekanieker. De team-
chef mag vanaf stilstand van het voertuig zich voor het voertuig bevinden, zonder tussen te komen en 
enkel om het werk van de mekaniekers te superviseren. 

 
7. Andere handelingen: 
 

Geen enkele handeling mag aan een voertuig uitgevoerd worden door meer dan 4 (vier) mekaniekers. 
Dit aantal is niet beperkt wanneer aan het voertuit gewerkt wordt binnen in de garage. 

 
De mekaniekers dienen minstens een overall te dragen, die hen fysisch tegen de gevaren van hitte, 
vuur en eventuele verwondingen beschermt. Het dragen van shorts is verboden. 

 
Een wagen kan de stands slechts verlaten, wanneer de gordel(s) en de helm(en) op een korrekte 
manier vastgemaakt werden. 

 

Art. 16b – Trainingen 
 
3. De startgrid wordt gevormd door loting. Deze loting zal openbaar gebeuren. Indien wagens verplicht 

zijn achter de grid te starten en/of als teams achteraan de grid wensen te starten, moeten zij de 
promotor hiervan voor de loting verwittigen. 

 
De startgrid van de 25 Uren VW Fun Cup zal bepaald worden als volgt: 

 De eerste 20 posities zullen door lottrekking bepaald worden uit de 20 beste tijden tijdens de 
officiële trainingen. 

 De posities vanaf plaats 21 zullen bepaald worden door de tijden gerealiseerd tijdens de officiële 
trainingen. 

 Een Super Pole kan georganiseerd worden: Deze zal gedefinieerd worden in de timing en in het 
bijzonder reglement van de wedstrijd. 

 
De tweezitter-voertuigen starten achteraan de grid tijdens de verschillende wedstrijden. 

 
11. De duur van de trainingen kan worden aangepast door de wedstrijddirecteur of de organisator in 

functie van de omstandigheden. 
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12. Elke piloot moet gedurende de training(en) en wedstrijd(en) een armband of pilootbadge dragen die 
hem toegang geven tot de paddocks, boxen en de piste. 

 

Art. 17b – Startprocedure / Wedstrijden 
 
Tweezitter-voertuigen moeten niet noodzakelijk tijdens deze tijdvensters stoppen. Ze moeten niettemin het 
aantal pitstops respecteren.  
 
Indien een wagen alleen wordt bemand door piloten die houder zijn van een vergunning piloot of weekend 
vertrekt deze ook achter aan de grid. Deze wordt op de grid opgesteld in functie van de lottrekking waaraan 
wordt deelgenomen door deze wagens met “One Event VW Fun Cup” piloten.  
 
Indien een bemanning van wagen wenst te wisselen tijdens de meeting, dient zij minsten één uur voor de 
start van de eerste wedstrijd een aanvraag hiervoor in te dienen bij het College van Sportcommissarissen. 
Bij eventuele aanvaarding door het College van Sportcommissarissen dient het voertuig goedgekeurd te 
worden door de Technische Commissie. 
 
Voor de “Avondwedstrijden” zullen de voertuigen, vanaf het tonen van het bord “LIGHT” ten minste 1 
lichtpunt vooraan en achteraan dienen te tonen. De lichtbakken vooraan zullen toegelaten worden maar 
zullen strikt in conformiteit dienen te zijn met de bijlage van het Technisch Reglement dat het type van 
toegelaten verstralers bepaalt. 
De wedstrijdnummers dient ofwel verlicht ofwel reflecterend te zijn en te beantwoorden aan het Technische 
Reglement van de VW Fun Cup, de nummers dienen ten alle tijde zichtbaar te zijn voor de officiëlen van de 
wedstrijd. 
 
De systemen om lichtsignalen te verzenden van het type “Flash Light” zijn verboden. 
 
18b. De tabel met sancties (standaard sancties voor een eerste inbreuk). 
 
Ingeval van overtreding van het reglement zal het College van Commissarissen volgende sancties 
opleggen: 

  Trainingen Wedstrijd 

Het circuit “afsnijden” met voordeel Annulatie van de tijden Stop and Go* 

Overdreven snelheid in de pitlane 
10 plaatsen achteruit op 
de grid 

Stop and Go 

Voorbijsteken onder gele vlag 
Stop and Go in de 
wedstrijd 

1 ronde 

Voorbijsteken onder Safety Car procedure  1 ronde 

Vroege start  Stop and Go 

Duwen andere wagen Zwarte vlag Stop and Go 

Schuldig aan een contact of botsing Zwarte vlag Stop and Go 

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 € + Stop and Go 

Verder rijden (wedstrijd) na de geblokte vlag 150 € 150 €  

Antisportief of agressief rijgedrag Stop and Go for the race Stop and Go 

** Meer dan drie rondes onder zwarte vlag of zwarte 
vlag met oranje bol zonder pitstop  

300 € 3 rondes + wedstrijddirectie 

Meer dan vier mekaniekers die tegelijkertijd aan de 
wagen werken  

Stop and Go Stop and Go 

Meer dan vier mekaniekers die tegelijkertijd aan de 
wagen werken  

Stop and Go Stop and Go 

Niet stoppen tijdens pistop venster  
 

3 ronden 

Niet respecteren van de timing van de pistop venster  
 

Stop and Go 

Interventie aan de wagen na het signaal « 5 minuten »  1 ronde  

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 

Using Flash Light 1 ronde 1 ronde 

Herkenningslichten 2-zitters niet aan Zwarte vlag met oranje bol Zwarte vlag met oranje bol 
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Passagiers zonder ad hoc armband 
Uitsluiting van piloot achter 
het stuur 

Uitsluiting van 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 

Uitsluiting Uitsluiting 

Niet conform aan technische controle voor de start van 
de meeting 

Beslissing college der 
Sportcommissarissen 
(eventuele uitsluiting) 

 

Technische niet-conform na het einde van de meeting  Uitsluiting 

Niet geaccrediteerde piloot met passagiers in 2-zitter 

Inhouding van de 
vergunning van de piloot 
en uitsluiting van de 
wagen 

Inhouding van de 
vergunning van de piloot en 
uitsluiting van de wagen 

Wagen die naar zijn box gaat bij het verlaten van het 
gesloten wagenpark (wedstrijd in twee delen)  

1 ronde (geen boete tussen 
de panelen 10 en 5 min.) 

Wagen die naar zijn box gaat met akkoord van de 
wedstrijddirecteur om aan de wagen te werken ipv 
naar het gesloten wagenpark te gaan  

 
3 ronden 

Afwezigheid van mekaniekers tijdens demontage Uitsluiting 3 ronden 

Tanken in verboden zone Zwarte vlag Zwarte vlag 

 
*Zoals de term aangeeft betekent een “Stop and Go” dat de piloot moet terugkeren naar de pitlane, halt houden op de plaats van de 
Stop and Go die werd gespecificeerd door de wedstrijddirecteur tijdens de briefing, en de wedstrijd weer kan voortzetten zodra de 
verantwoordelijke van de Stop and Go hem daarvoor de toelating geeft. Tijdens een “Stop and Go”-procedure is geen enkele 
terugkeer naar de box, brandstofbevoorrading, pitstop (zelfs tijdens een tijdvenster), pilotenwissel enz. toegelaten op straffe van een 
bestraffing. 

Als de inbreuk wordt begaan op drie of minder ronden van het einde van de wedstrijd, wordt de tijdstraf, om te zorgen dat dit punt 
wordt nageleefd, aan het oordeel van het College der Sportcommissarissen overgelaten. 

 
Elke aanvraag/vraag/interventie bij de Wedstrijddirecteur dient te gebeuren via een Relatie Deelnemers. 
De Relatie Deelnemers worden vermeld in het Bijzonder Wedstrijdreglement van het evenement. 
 
De toegang tot de Koersdirectie is verboden voor elke niet-toegelaten persoon. De toelating kan 
aangevraagd worden via de Relatie Deelnemers. 
 
Elke aanvraag/klacht/vraag/interventie bij een Official dient te gebeuren in naleving van Artikel 2.e van de 
Gerechtelijke Procedure van de RACB Sport 2016. 
 
In geval van niet-respecteren van de punten 1, 2 of 3 kunnen volgende bestraffingen toegepast worden : 
 

a. 1
ste

 inbreuk : bestraffing van 1 ronde voor de auto in kwestie ; 
b. 2

de
 inbreuk : bestraffing van 5 ronden voor de auto in kwestie ; 

c. 3
de

 inbreuk : buiten-wedstrijd-stelling van de auto in kwestie. 
 
De vermelde bestraffingen sluiten niet uit dat andere sancties kunnen genomen worden. 
 
De podiumceremonie is verplicht. Elke afwezigheid, behalve in geval van « overmacht » als dusdanig 
erkend door de sportcommissarissen, zal worden bestraft met een puntenstraf voor het kampioenschap. 
De bestraffing zal gelijk zijn aan 25% van de toegekende punten tijdens het evenement. 
 
PS: Andere onregelmatigheden worden bestraft volgens de beoordeling van de Sportcommissaris(sen). 
Ook voor de inbreuk die wordt bestraft via de tabel bestraffingen, kan/kunnen de Sportcommissaris(sen) 
altijd andere sancties opleggen. 
 

Art. 19b – Sportieve geschillen 
 
2. Deelnemers mogen zich ter beslechting van een geschil op sportief vlak enkel en alleen wenden tot de 

sportrechtbank, ingesteld door RACB Sport. In geen geval mogen ze zich richten tot de strafrechtbank, 
de burgerlijke of handelsrechtbank. 

 

Art. 20b – Diversen 
 
7. Door deel te nemen herkent het team en/of de piloot RACB Sport als bekwaam om te oordelen over 

sportieve en technische feiten. 
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8. Door deel te nemen ontslaat het team en/of de piloot RACB Sport, de promotor, de organisatoren en 
hun vertegenwoordigers, hun aangestelde vertegenwoordigers en elk van hen in het bijzonder van elke 
verantwoordelijkheid voor de acties, kosten, uitgaven, terugvorderingen en klachten met betrekking tot 
dodelijke en andere verwondingen, verlies en persoonlijke of materiële schade, ook als die 
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een nalatigheid of een fout vanwege de genoemde 
organisatoren, hun vertegenwoordigers, hun aangestelde vertegenwoordigers, de promotor of RACB 
Sport. 

 
9. Elke betwisting omtrent het technisch reglement, de wedstrijd discipline of het sportreglement dient 

schriftelijk gericht te worden aan de wedstrijddirectie binnen de termijnen die voorzien zijn door de 
Sportcode van de RACB Sport. Deze betwisting zal daarna overgemaakt worden aan het College van 
Sportcommissarissen. Een borg van 500€ zal hierbij aangerekend worden. Indien er afwijkingen 
zouden zijn tussen de verschillende Reglementen, is het de Bijlage BeNeLux die voorrang zal krijgen 
bij de interpretatie. 

 
10. Er wordt geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling uitgevoerd aan deelnemers, die door het College 

van Sportcommissarissen uitgesloten werden 
 
11. De promotor heeft verschillende Relaties Deelnemers aangesteld. Hij kan geassisteerd worden door 

één of meerdere afgevaardigden die opdracht hebben de relaties tussen de deelnemers, de 
verschillende verantwoordelijken van de wedstrijd en de officiëlen te bewerkstelligen. In geval van 
problemen is hij de enige persoon die gemachtigd is in een eerste faze, om de klachten van de 
deelnemers in ontvangst te nemen. 

 

Art. 21b – VW Fun Cup Bi-Places 
 
De deelname aan de VW Fun Cup Tweezitters van een voertuig dat een passagier meeneemt tijdens 
wedstrijden van de VW Fun Cup 2016 is aan volgende voorschriften onderworpen : 
 

1. VOERTUIGEN 

 Zullen herkenbaar zijn door middel van een knipperend regen achterlicht. Dit licht zal gedurende de 
ganse periode dat er een passagier aan boord is, dienen te functionneren. In geen geval mag een 
piloot zonder machtiging, passagiers te vervoeren (zie tabel van sancties). 

 
2. PILOTEN 

 

 De lijst van tweezitter-piloten die passagiers mee aan boord nemen zal medegedeeld worden aan 
de RACB Sport (zie tabel van sancties) 

 De wedstrijddirectie en/of het College van Sportcommissarissen kunnen op ieder moment 
beslissen om een piloot te vervangen houding niet strookt met de geest van zijn opdracht. 
 

3. PASSAGIERS 
 

 Zie artikel 4 (verkrijgen van licenties) 

 De wedstrijddirectie en/of het College van Sportcommissarissen kunnen op ieder moment een 
passagier verbieden die dreigt de veiligheid van de wedstrijd in het gedrang te brengen. 

 

Art. 22b – 25 Uren VW Fun Cup (een reglement zal van toepassing zijn) 

 


