Huisreglement 2017 Open deur Glossocircuit Arendonk.( versie 5/6/2017)
Het tijdschema van de wedstrijd is voorafgaandelijk beschikbaar op de site van RT Glosso
(www.glossocircuit.be). Deze timing zal ook worden uitgehangen aan het officiële
uithangbord tijdens de wedstrijd.
Het rennerspark is geopend op het Glossocircuit vanaf vrijdag tussen 13 uur en 21 uur en
zaterdag tussen 7 uur en 21 uur. Bij aankomst moet men zich eerst aanmelden bij de
verantwoordelijke van het rennerspark. Bij het binnenrijden in het rennerspark wordt een
vuilzak ter beschikking gesteld.
Elke piloot dient zich persoonlijk aan te melden bij de administratieve controle in de kantine
van het Glossocircuit. Elke piloot dient zijn/haar rijbewijs te tonen. Startnummers zijn hier
verkrijgbaar . Na afhandeling van de administratieve controle krijgt de piloot een sticker
waarmee hij vervolgens naar de technische controle gaat samen met zijn rallycrosswagen
en de persoonlijke uitrusting . Er worden maximum 3 voertuigen toegelaten per piloot.
Indien alles goedgekeurd wordt is de wagen en piloot toegelaten tot de start.
De startopstelling zal worden uitgehangen aan het officiële uithangbord en zal ook
omgeroepen worden. Lees en luister aandachtig want er zal niet gewacht worden op een
ontbrekende piloot.
Indien uw wagen wegens technische redenen niet meer kan starten gelieve dit telkens
onmiddellijk te melden aan de startopstelling en aan het wedstrijdsecretariaat boven in de
controletoren.
Er dient stapvoets gereden te worden in het rennerspark op weg naar de start of op
terugweg na de finish.
Het is verboden voor de piloten om alcoholische dranken te nuttigen voor en tijdens de
wedstrijd.
Volledige motorstilte is vereist tussen 18 uur en 7 uur ’s morgens. Er is geen nachtlawaai
toegelaten na 23 uur op het rennerspark. Persoonlijke tapinstallatie en discobar van de
piloot in het rennerspark zijn niet toegelaten.
Onder vuurkorven moet er een ijzeren plaat liggen en de korf moet minstens 40cm van de
grond verwijderd zijn. De vuurkorven moeten ten laatste om 23u30 gedoofd zijn.
Bij elke piloot die een B.B.Q of vuurkorf aansteekt moet een brandblusser van 3 kg klaar
staan.
Elke piloot moet zijn plaats in het rennerspark ’s avonds na de wedstrijd netjes opruimen.
Alle voertuigen moeten zondagavond op de dag van de wedstrijd van het rennerspark
verwijderd zijn.

