
                                                                       Wagen N°  
 

Aanvraag voor een opener voor de 48e Condroz-Huy Rally. 

In mijn hoedanigheid van deelnemer/bemanningslid ingeschreven in de Rally Condroz-Huy 2022, 

overeenkomstig artikel 12.4.5.  Opener van het bijzondere reglement 

Ik, ondergetekende, de heer/mevrouw : ..................................................... .............................     

Lid van de bemanning: .................................... ............../............................................. 

Mobiel telefoonnummer: ...........................................              

Wens de volgende bemanning in te schrijven als "OPENER" voor mijn exclusief gebruik tijdens mijn 

deelname aan de rally Condroz-Huy 2022. Ik verbind mij er ook toe geen gebruik meer te maken van hun 

dienst zodra ik mij terugtrek of gediskwalificeerd word tijdens het evenement.  

Lid van de bemanning:   

Piloot: .....................................................   Copiloot: ....................................................... 

Licentienummer: ..................................................  Licentienummer: ......................................................... 

Mobiel telefoonnummer: .......................................Mobiel telefoonnummer: ............................................... 

Openers: Toegang zal worden toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

- De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang te beperken. 

- Openers" moeten het door de organisatie verstrekte inschrijvingsformulier invullen. 

- De inschrijving van een "opener" bemanning moet geregistreed zijn voor 01/11/2022 om 12:00 

- De "openers" moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart om de documenten op Technische control 

- Alleen de twee vermelde personen zullen in het voertuig worden toegelaten  

- Per ploeg wordt slechts één "opener"-ploeg aanvaard  

- Het "opener"-voertuig moet in het bezit zijn van een pas gelwerd door de organisatie afgegeven pas 

- De toegang tot de KP moet ten minste 70 minuten voor de starttijd van de eerste auto zijn 

- Alleen toegang via het startgebied is toegestaan. 

- Toegang tot de tess sessie op vrijdag 4/11/22 is VERBODEN 

- Slechts één passage per sectie is toegestaan. 

- De "openers" zullen de verkeersregels moeten respecteren, ook op de KP 

- De wedstrijdleiding mag de toegang te allen tijde opschorten  

- Het is verboden langdurig te stoppen op de KP voordat het STOP-bord gepasseerd is 

- De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn "opener". Bij de eerste opmerking zal een boete van 200 € worden 

toegepast 

- De "opener" pas geeft geen toegang tot de dienstruimte. 

Elk gedrag in strijd met en/of nadelig voor het goede verloop van het evenement, veroorzaakt door een 

"opener"-ploeg, kan voor het sportgerecht van de RACB worden gebracht onder de verantwoordelijkheid 

van de deelnemer die gebruik maakt van deze geregistreerde openers.  

Het "opener" pakket van 250€ omvat: Autopas, roadbook en algemene kaart  

Het bedrag van 250€ moet worden betaald bij de inschrijving en bij de overhandiging van het roadbook op 

29 en 30 oktober. (Motor Club de Huy  -  BE04 0010 6161 9631  -  Naam vaan piloot en N° wagen)  om 

Contant geld Per Krediet bankkaart  Voor de RMCH   

   

  

Gelezen en goedgekeurd:        Handtekening 


