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Teaminfo BGDC #1 «Spa400 » 2018
Beste Piloot en/of Teamchef,
Hieronder vind je informatie over de SPA 400-wedstrijd, die doorgaat op het circuit van
Spa-Francorchamps, van 12 tot en met 15 april 2018.
Je kan ook terecht op onze website www.spa400.be waar je de meest recente timing
vindt.
Voor alle communicatie en/of algemene vragen, gebruik je best het e-mailadres
circuit@bgdc.be . Je vermeldt dan in de hoofding je wedstrijdnummer en een korte
beschrijving van je vraag, bijvoorbeeld ‘SPA400 – wagen xxx – plaatsing vrachtwagen’.
Voor alle communicatie en/of sportieve vragen, gebruik je best het e-mailadres
sport@bgdc.be . Je vermeldt dan in de hoofding je wedstrijdnummer en een korte
beschrijving van je vraag, bijvoorbeeld ‘SPA400 – wagen xxx – onderwerp’.
Gemotiveerde aanvragen voor een derogatie op het Sportreglement moeten door de
betrokken piloot gestuurd worden naar sport@bgdc.be met in de hoofding ‘SPA400 –
wagen xxx – aanvraag derogatie (+ waarvoor)’. Ter informatie, sommige derogatieaanvragen kunnen alleen door de Sportcommissie beoordeeld worden.
Aanvragen voor een derogatie op het Technisch Reglement moeten zo snel mogelijk
verstuurd worden naar circuit@bgdc.be Wij sturen deze door naar de juiste diensten.
Je kan ook telefonisch contact opnemen met :
Patrick VAN BILLOEN (Frans, Nederlands, Engels) +32 475/82.30.20
Bernard DELVENNE (Frans)
+32 472/60.01.75
Inschrijving :
Indien dit nog niet gebeurd is, ga dan naar de website www.spa400.be
(Klik op « Inschrijven » en vul het formulier in)
Verplichte reklame :
Behalve met een gemotiveerde derogatie, MOETEN alle deelnemers van de Spa400 de
verplichte publiciteitsklevers aanbrengen, hetzij :
 1 x Zonneband Yokohama/BGDC
 3 x Achtergrond wedstrijdnummers (verschillend per divisie)
 2 x « HobbyAlu » onder de achtergrond wedstrijdnummers
 2 x « 100series.be » op de plaats van de nummerplaten
 2 x « PINOCCHIO » boven de achtergrond wedstrijdnummer
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Team Manager :
Alle gegevens van de Teamchef en/of zijn adjunct indien de teamchef een piloot zou zijn,
moeten VERPLICHT verstuurd worden naar sport@bgdc.be met vermelding van
Wedstrijdnummer – Teamchef – voornaam naam gsm e-mailadres. De Teamchef en zijn
eventuele adjunct MOETEN aanwezig zijn op de briefing.
Welcome Center :
SPA RACING
RUE SAINT LAURENT 1
4970 STAVELOT
donderdag 12 April
vrijdag 13 April
zaterdag 14 April

15.00 - 20-00
08-00 - 20.00
08-00 - 15-00

Je krijgt daar de doorlaatpasjes voor de assistentievoertuigen. Deze zullen geklasseerd
zitten per wedstrijdnummer.
Per wagen is voorzien :

SPA 400 :
SCC / GT&P :
DMV Nes 500 :

15 Parking P14 - 1 Paddock Bruin
15 Parking P14
5 Parking P14 - 5 Paddock Gelb

Speciale verzoeken moeten vóór 11 april om 22u verzonden worden naar sport@bgdc.be
Pitbox & sleutels :
De deelnemers aan de incentive JCL Driving van donderdag 12 april kunnen hun
definitieve box huren tegen betaling van 190€ voor de hele dag. Deelnemers behouden
dan deze box tot het einde van het weekend.
De “Spa400”-teams kunnen gratis in de F1 boxen op donderdagavond tussen 20 en 22u.
De “DMV-NES500”-teams kunnen in de Enduranceboxen vanaf donderdag 12uur. Teams
die deelnemen aan de vrijdagsessie moeten naar de F1 pitlane via de paddocks, en
mogen IN GEEN GEVAL de piste op via de Endurance Pitlane.
Gelieve ons zo snel mogelijk te laten weten hoeveel plaats je nodig hebt, via
circuit@bgdc.be
De sleutels kunnen afgehaald worden in het bureau KEY COLLECTION – Paddock Office –
Mezzanine 9, mits een vaste waarborg van 300€.
Wij vestigen er uw aandacht op dat VLEKKEN op de vloer van de box, van welke aard ook,
(olie, rubber, bandafdrukken,…) steeds als schade zullen beschouwd worden.
Gelieve rekening te houden met de teams waarmee je een box deelt.
Een plaatsbeschrijving met eventuele voorafgaande schades zal je overhandigd worden bij
het innemen van de box. Je hebt dan 30 minuten tijd om eventuele bijkomende schade te
melden bij KEY COLLECTION - Paddock Office. Daarna zal alle vastgestelde schade bij het
inleveren van de sleutels voor jouw rekening zijn. Opgelet : ook de parking achter de box
hoort erbij. Indien hier bijvoorbeeld olievlekken te vinden zijn, zullen die als schadegeval
verrekend worden.
De persoon die de sleutel afhaalt wordt als verantwoordelijke aageduid bij niet inlevering.
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Schade aan de box en bijhorende paddockzone wordt door geen enkele verzekering
gedekt en valt onder de verantwoordelijkheid van het Team die deze plaats inneemt.
Er is geen televisie in de box, maar wel een aansluitingspunt ( DIGITAAL ALLEEN ! ).
Er mag ook ‘s nachts in de box verbleven worden.
Openingstijden van de KEY COLLECTION - Paddock Office :
donderdag 12 april
14.00 - 22.00
vrijdag 13 april tot zondag 15 april
07.30 - 22.00
Prijslijst schade stands :
Verkrijgbaar op het secretariaat
Plaatsing in de paddock :
Gelieve ons zo snel mogelijk door te geven hoeveel plaats je nodig hebt. Dit kan per email naar circuit@bgdc.be
Opgelet : Aanhangwagens worden NIET toegelaten tot de Bruine Paddock. Er is voor de
stalling een OVERFLOW-zone voorzien. (De Bruine Paddock = de zone achter de F1boxen)
Geen plaatsing in de F1 Paddockzone vóór donderdag 20u (behalve deelnemers aan de
trackday)
Tijdswaarneming :
Je kan een AMB transponder huren voor 15€.
Een licentie of identiteitskaart voorzien, in te ruilen voor de transponder .
Terugname van de transponders op het secretariaat lokaal 115 – 1ste verdieping Pit-Building F1 :
zaterdag 14 april van 15 tot 18u
zondag 15 april
van 12 tot 14u en van 18 tot 19u
Transponders die niet op tijd worden ingeleverd zullen aangerekend worden : 450€
De Live-tijdsregistratie zal beschikbaar zijn op www.spa400.be.
Teams die over een transponder van het type AMB beschikken moeten het nummer
hiervan verplicht sturen naar circuit@bgdc.be
Gepersonaliseerde kazuifels voor toegang tot de signalisatiezone pitmuur :
Deze zullen verkocht worden voor 20€ per paar en overhandigd samen met de
transponder bij de administratieve controle tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Wie laat inschrijft zal kazuifels krijgen zonder nummer, MAAR deze zullen omgeruild
worden voor gepersonaliseerde bij de volgende wedstrijd na inlevering van de tijdelijke.
Kazuifels zijn het hele jaar geldig.
Deze van 2017 zijn NIET meer geldig.
Brandstof :
Brandstofbevoorrading kan enkel aan het TOTAL tankstation op het circuit. Geen enkel
transport van brandstof wordt toegestaan van buiten het circuit. Officiële instructies in
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verband met brandstoftransport liggen op het secretariaat.
Accès au Circuit :
ALLE wedstrijdwagens (in vrachtwagens of op een aanhangwagen) MOETEN langs
Blanchimont het circuit binnenkomen.
Aanhangwagens mogen niet binnenkomen langs Ster.
Technische Controle :

SPA 400 & SCC/GT&P
DMV NES 500

Box 2 & Paddock - Pit-Building F1
Coca-Cola Toren – Yellow Paddock

donderdag 12 april ALL SERIES
vrijdag 13 april
SCC/GT&P
DMV NES 500
SPA 400
zaterdag 14 april SPA 400

18,00 – 20,00
08,00 – 12,00
08,00 – 13,00
16,00 – 20,00
08,00 – 14,00

Kledingnazicht :
Lokaal 132 – 1ste verdieping - Pit-Building F1 – tijdens dezelfde uren als de technische
controle.
Briefing :
Room 132 – 1ste verdieping - Pit-Building F1
zaterdag 14 april
SCC/GT&P
12.30 u

DMV NES 500
SPA 400

13.00 Uhr
15.30 h

Administratieve controle :

FREE PRACTICE – Kamer 115 – 1ste verdieping – Pit-Building F1
vrijdag 13 april
07.30 – 11.00 u
SPA 400 – Kamer 115 – 1ste verdieping - Pit-Building F1
donderdag 12 april
18.00 – 20.00 u
vrijdag 13 april
14.00 – 20.00
zaterdag 14 april
08.00 – 14.30
SCC/GT&P – Kamer 115Bis – 1ste verdieping - Pit-Building F1
donderdag 12 april
18.00 – 20.00 u
vrijdag 13 april
08.00 – 11.00 u
DMV NES 500 – Mezzanine 8 – Yellow Paddock
vrijdag 13 april
08.00 – 12.00 u
Motorstilte :
donderdag 12 april
vrijdag 13 april
zaterdag 14 april
zondag 15 april

vanaf 18.00
tot 09.00 en vanaf 18.00
tot 09.00 en vanaf 18.00
tot 09.00 en vanaf 18.00
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Accreditaties :
aanvraag te downloaden op www.spa400.be en daarna instructies volgen.
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