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Beste piloten,
Onze volgende meeting te Mettet nadert met rasse schreden.
Wij zijn verheugd u van 7 tot 9 september te mogen verwelkomen op het Circuit van Mettet.
Inschrijvingen :
In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier.
Het aantal toegelaten voertuigen is beperkt tot 45 voor de wedstrijd. Wij verzoeken u daarom ook
snel in te schrijven.
De voertuigen van divisie 2 zijn niet toegelaten tijdens deze manche. Dit zou het aantal toegelaten
voertuigen nml. nog sterk verminderen.
De prijs voor inschrijving voor deze BGDC-wedstrijd is 599€.
Sponsors en reuzenscherm :
Voor deze meeting hopen wij een ruim publiek aan te trekken, dankzij de medewerking van Radio
Contact en Bel RTL, maar ook de verschillende persberichten en uw reclame.
Wij beschikken over een reuzenscherm van 20m², met live tijden, ... en een verrassing. Dit scherm
is eveneens beschikbaar als publicitaire ruimte. Indien u wenst, kunnen uw sponsors reclamespots
uitzenden van +/- 10 seconden. Hiervoor kan u de download-links versturen per mail
(circuit@bgdc.be).
Timing :
De timing vindt u in bijlage.
De vrije trainingen op vrijdag 7 september zijn gratis voor de BGDC (160 minuten).
Daarentegen, de 150 minuten vrije training op zaterdag 8 september kosten 100€.
Présidente : Anick Servais
Email : anick.servais@laposte.net
IBAN : BE96143075941405
BIC : GEBABEBB

Adresse : 4 rue des Sarazins - 5020 Champion
Tél : 081 21 46 07 - Fax : 081 21 55 81

Dr

en

Be
l

m

Gentle
an
gi

iver's Club

Dr

en

Be
l

m

Belgian Gentlemen Driver’s Club
Gentle
N° entreprise : 817.576.178
an
gi
Siège social : Chaussée de Wavre 42 - 1330 Rixensart

iver's Club

Welcome :
Om toegang te krijgen tot het circuit, dient u zich te wenden tot de Welcome, op de eerste
verdieping van de toren, oude boxen van het circuit. N932 Mettet. (of rue St Donat 16 - 5640
Mettet).
Timing welcome :
Vrijdag 7 sept. : 9u - 20u
Zaterdag 8 sept. : 7u - 22u
Zondag 9 sept. : 7u - 14u
U kan er uw enveloppen en toegangspassen afhalen.
Elke enveloppe bevat :
•
•
•
•

2 passen assistance paddock (hierin begrepen vrachtwagens)
6 parking genodigden en team
4 armbandjes mechaniekers
10 armbandjes genodigden

Paddock :
Er is toegang tot de paddock van vrijdag 08u00 tot zondag 18u, zo ook ’s nachts. De paddock wordt
bewaakt.
De BGDC paddock bevindt zich op het lage niveau : l’espace d’Hollander. U zal er worden
begeleid. Er zal echter geen enkele aanhangwagen getolereerd worden in deze zone, op straffe van
een administratieve sanctie.
De aanhangwagens dienen geplaatst te worden in de hoge paddock.
Ook de mobilhomes dienen in de hoge paddock gestald te worden.
Er wordt ook een parkingzone voorzien voor de bezoekers.
Présidente : Anick Servais
Email : anick.servais@laposte.net
IBAN : BE96143075941405
BIC : GEBABEBB

Adresse : 4 rue des Sarazins - 5020 Champion
Tél : 081 21 46 07 - Fax : 081 21 55 81
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Het is zéér belangrijk ons vooraf te laten weten of u met een vrachtwagen komt en de ruimte die
u nodig heeft.
Individuele Pass :
Elk team ontvangt :
• Een armband per piloot die zal worden overhandigd bij de administratieve controle
• Twee vestjes voor de pitmuur, die eveneens bij de controle zullen worden overhandigd.
• 4 armbandjes voor de mechaniekers
• 10 armbandjes voor genodigden. Deze laatste zullen geen toegang geven tot de pitlane
tijdens de wedstrijden.
Administratieve en technische contrôle :
De administratieve en technische controle zal plaatsvinden in de tent achter de toren, in de lage
paddock of Espace d’Hollander, tijdens de uren aangegeven in de timing.
Boxen :
Wij hebben gesloten tenten voorzien die zullen opgesteld worden als boxen.
Deze ruimtes kunnen gehuurd worden aan 50 EUR voor het weekend. Deze ruimtes zullen echter
telkens vrijgemaakt dienen te worden voor de andere series.
Het is noodzakelijk voorafgaandelijk de boxen te reserveren.

Présidente : Anick Servais
Email : anick.servais@laposte.net
IBAN : BE96143075941405
BIC : GEBABEBB

Adresse : 4 rue des Sarazins - 5020 Champion
Tél : 081 21 46 07 - Fax : 081 21 55 81

