BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2020
SPA RALLY
BIJLAGE 5 : BIJZONDERE BEPALINGEN IN DE ASSISTENTIEPARKEN
1.

Pack Service
Voor elke BRC deelnemer voorziet de organisator :
• 1 plaat SERVICE;
• 1 plaat AUX:
• 1 algemene kaart van de KP en de verbindingstrajecten.
Voor elke VHRS - CRITERIUM deelnemer voorziet de organisator :
• 1 plaat SERVICE;
• 1 plaat AUX:
• 1 algemene kaart van de KP en de verbindingstrajecten.

2.

Geldende bepalingen in de assistentieparken in FRANCORCHAMPS
2.1. De organisator heeft vuilzakken en containers in het assistentiepark voorzien. Hun gebruik is
verplicht. Het is verboden beschadigde carrosseriestukken, banden en glas (gebroken koplampen en/of lichten, gebroken of beschadigde voorruiten…) in de containers weg te
werpen. Een controle wordt uitgevoerd door de AP-manager tijdens de installatie en op het
vertrek.
2.2. Alle personen en/of deelnemers die muziek als privé gebruik in het park uitzenden moeten in
orde zijn met de SABAM en zijn BILIJKE VERGOEDING. De organisator is hier niet
aansprakelijk voor.
2.3. Het assistentiepark is open op vrijdag 13 maart 2020 van 7u00 tot 20u00.
2.4. Het assistentiepark moet verlaten worden ten laatste zondag 15 maart 2020 om 23u00.
2.5. Iedere deelnemer krijgt een plaats van 4 x 8 m. Bemanningen die in RC1 of RC2 rijden krijgen
een plaats van 60m² (1 wagen), van 100m² (2 wagens) of 140m² (3 wagens). Elke deelnemer
moet de Service Park aanvraag (beschikbaar op www.sparally.com) invullen.
2.6. Alleen barbecues op gas of elektriciteit zijn in het servicepark toegelaten.
2.7. Elk niet respecteren van de afmetingen en de plaatsing zal leiden tot het wegnemen en
een extra financiële kost.
2.8. Elke vervalsing/kopie van de toegangsdocumenten zal bestraft worden met een boete
van 250€ per vervalst/gekopieerd document.

3.

Een en ander
De organisator is helemaal niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door de deelnemers niet
naleven van de wetten, reglementen of voorschriften in het land; de verantwoordelijkheid van deze handelingen en hun gevolgen zullen ten laste zijn van de personen die deze hebben gedaan
of geleden.
De organisator is ook helemaal niet aansprakelijk in geval van rellen, manifestatie, vandalisme,
natuurrampen … of de gevolgen ervan waarvan de deelnemers het slachtoffer zouden zijn. De
betaling van schadevergoeding, boete, of geldstraf is ten laste van de deelnemers.
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