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Programma
21.12.2019:

Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website : www.zoutegrandprix.be

Januari - september 2020:
Bekendmaking van de weerhouden deelnemers per schriftelijk bericht.
31.08.2020:

Afsluiten van de Inschrijvingen

13.10.2020:

08.00 – 10.00 uur:
Administratieve verificaties in de Albertplein Marquee aan het Albertplein (doorgang
ENKEL via Lichttorenplein en Zeedijk)
09.30 uur:
Traject : Knokke-Heist – Knokke-Heist
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Art. 1. Organisatie
1.1

Naam van het evenement:
ZOUTE GRAND PRIX® bv organiseert de ZOUTE GT TOUR® by EY op 11 oktober 2020, een
evenement die is voorbehouden voor moderne GT wagens jonger dan 20 jaar.

1.2

Definitie
De ZOUTE GT TOUR® by EY is een ballade voorbehouden voor GT wagens jonger dan 20 jaar.

1.3

Organisatie
Naam :

ZOUTE GRAND PRIX® bv

Adres
BTW
Tel
Fax
E-mail

Natiënlaan 125, 8300 Knokke-Heist, België
BE-0822.347.489
+32 50 600 899
+32 50 688 248
info@zoutegrandprix.be

:
:
:
:
:

Permanentie ZOUTE GT TOUR ® by EY op 11.10.2020 :
ZOUTE DRIVERS CLUB®
Zeedijk – Het Zoute
8300 Knokke-Heist, België
1.4

Belangrijkste Officials / Wedstrijdleiding:
Secretaris van de Manifestatie:
Verantwoordelijke parcours:
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Art. 2. Beschrijving
De ZOUTE GT TOUR® by EY bestaat uit een parcours van +/- 125 km over de openbare weg, met
onderweg een aantal selectieproeven op afgesloten parcours.
De wagens vertrekken met een tijdsinterval van 30 seconden tussen elke start.
Met het oog op een vlot verloop van de ZOUTE GT TOUR® by EY heeft de organisator de
mogelijkheid deze intervallen te wijzigen en dit volgens de behoeften van het moment.
Alle nodige inlichtingen om het parcours te kunnen volgen bevinden zich in het RoadBook,
uitgedeeld aan de deelnemers tijdens de administratieve controles door de organisatie en dit
volgens het bolletjes - pijltjes systeem.

Art. 3. Wagens toegelaten tot de selectie
3.1

De ZOUTE GT TOUR® by EY is een automobiel-evenement op uitnodiging.
Het is opengesteld voor GT voertuigen jonger dan 20 jaar. Het is de organisatie toegestaan
uitzonderingen hierop te maken voor unieke wagens die iets hebben betekend in de geschiedenis
van de automobiel.
De kandidaten moeten een aanvraag tot deelname inzake hun voertuig en hun team overmaken
vóór de afsluiting van de inschrijvingen op 31.08.2020.
Het dossier dient, behalve een duidelijke beschrijving van het voertuig in kwestie, ook een foto te
bevatten.
De voertuigen en de teamleden die weerhouden worden zullen schriftelijk uitgenodigd worden
om aan het evenement deel te nemen. Ook de niet weerhouden kandidaten worden schriftelijk
op de hoogte gebracht.
Een definitieve selectie van de weerhouden voertuigen en deelnemers zal gebeuren in de maand
september 2020.
De Organisator zal zijn beslissing van weigering of het niet selecteren van een voertuig of team
niet hoeven te rechtvaardigen.
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3.2.

Elke kandidaat die zijn voertuig wenst in te schrijven, dient ervoor te zorgen dat op de datum van
de administratieve controle zijn wagen voldoet aan de verkeerswetgeving van de landen waarin
de proeven zullen plaats vinden.
De organisator behoudt zich het recht voor voertuigen te weigeren.
In geval van weigering van een voertuig of een team zal de organisator zijn beslissing niet hoeven
te rechtvaardigen.

3.3

Afstandmeters
Het gebruik van om het even welk meetsysteem voor afstanden is toegelaten.

3.4

Elk team is samengesteld uit maximum 2 leden dewelke om beurt en zonder systematische
aanwijzing achter het stuur plaats kunnen nemen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden die
de wegcode voorschrijft.
Piloten toegelaten tot de organisatie zijn alle meerderjarig en in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs.
Naast de piloot en de copiloot vernoemd in de “aanvraag tot deelname”, is GEEN ENKELE passagier
toegelaten op de achterbank van de wagen.
Een minderjarige kan, vanaf de leeftijd van 15 jaar, enkel als copiloot deel uitmaken van een team.
De copiloot jonger dan 18 jaar dient een geschreven toestemming te hebben van één van beide
ouders.
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Art. 4 Inschrijvingen
4.1.

Elke kandidaat die voor dit evenement uitgenodigd wil worden dient het daartoe bestemde online
aanvraagformulier (enkel en alleen dit formulier) ingevuld in te dienen via de website vóór 31
augustus 2020.
Deelnameformulieren kunnen worden ingevuld of gedownload worden op de website van de
ZOUTE GRAND PRIX®: www.zoutegrandprix.be.
De aanvraag tot deelname kan steeds geweigerd worden door de organisator, zonder opgave van
redenen. Deze weigering is zonder verhaal. Zij dient medegedeeld te worden aan de kandidaat ten
laatste in de maand september.

4.2

Inschrijvingen kunnen gewijzigd worden tot en met 13 september 2020.
Elke aanvraag buiten deze periode zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de organisatie.

4.3

Door het inzenden van een aanvraag tot deelname verbindt elke kandidaat zich ertoe zich te
onderwerpen aan de huidige algemene voorwaarden.

4.4

De kandidaturen zullen door een selectie comité worden onderzocht. Dit comité bestaat uit
specialisten op het vlak van moderne GT wagens.

4.5

De organisator zal maximum 200 wagens aanvaarden aan de start.
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Art. 5. Deelname in de kosten
5.1.

De deelname in de kosten is vastgelegd en gedetailleerd terug te vinden op de website:
www.zoutegrandprix.be .

5.2.

Een aanvraag tot deelname wordt slechts in aanmerking genomen bij ontvangst van een degelijk
ingevuld en ingediend online aanvraagformulier (enkel en alleen dit formulier) en bij ontvangst
van het volledige deelname bedrag, door storting op het rekeningnummer van:
ZOUTE GRAND PRIX® bv
Natiënlaan 125
B-8300 Knokke-Heist, België
Belfius Bank
IBAN :
BIC
:

BE54 0688 8974 9297
GKCCBEBB

Het selectiecomité kiest de deelnemers zorgvuldig selecteren en schriftelijk bevestigen aan het
deelnemende team.
Bij niet aanvaarding door het selectiecomité zal de kandidaat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag binnen de maand hier opvolgend worden
teruggestort.
Als de ZOUTE GT TOUR® by EY volboekt is, heeft u als kandidaat-deelnemer de mogelijkheid om
deel uit te maken van een wachtlijst. Van zodra er een plaats vrijkomt in de ballade zal de
kandidaat deelnemer onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
Het is toegestaan het aanvraag tot deelname formulier in te dienen ook al kent de deelnemer de
naam van zijn copiloot nog niet. De ontbrekende gegevens moeten dan wel zo snel mogelijk
worden doorgegeven via e-mail: info@zoutegrandprix.be. Dit formulier is slechts een “aanvraag”
tot deelname van de zijde van de deelnemer en verplicht de inrichter niet tot aanvaarding van de
kandidatuur. De beslissing van het selectiecomité van de ZOUTE GT TOUR® by EY is zonder verhaal.
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5.3.

In geval van annulering van deelname door de Deelnemer zullen de volgende regels van
toepassing zijn :
1. Bij annulering van uw deelname vóór 31.05.2020 wordt 75% van het bedrag teruggestort.
2. Bij annulering van uw deelname vóór 31.06.2020 wordt 50% van het bedrag teruggestort.
3. Bij annulering van uw deelname vóór 31.07.2020 wordt 25% van het bedrag teruggestort.
4. Bij annulering van uw inschrijving na 31.07.2020 is er geen teruggave meer mogelijk.
Verder zal geen enkel bedrag worden terugbetaald in geval van annulering omwille van
omstandigheden buiten de wil van de organisator.

5.4.

De organisator heeft een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid
Organisatie en Wegverkeer onderschreven bij de Groep AXA BELGIUM NV.
(Polis nr. 010.730.293.568)
Een kopie van de polisvoorwaarden wordt op verzoek aan de deelnemer overgemaakt. De
organisator is enkel aansprakelijk voor de risico’s die voorwerp van dekking zijn van deze
verzekering. Voor alle overige risico’s dient de deelnemer desgevallend voorafgaand een eigen
verzekering te onderschrijven, met afstand van verhaal op de organisator.

Art. 6. Teams
6.1

Enkel de personen vermeld in de “aanvraag tot deelname” zullen aan de start worden toegelaten.

6.2

De opgave van een lid van een team of het laten plaatsnemen van een bijkomende persoon in de
wagen van een deelnemer kan de uitsluiting van het team tot gevolg hebben.
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Art. 7. Startorde – Rangnummers – Boorddocumenten
7.1

De directie van het evenement kan naar eigen goeddunken de start geven in volgorde van
aankomst bij de administratieve controle.
Iedere vertraging aan de start van het evenement, van een etappe of van een sectie ( nieuwe start
na een “re-group park”) kan gepenaliseerd worden, naar eigen goeddunk van de wedstrijdleiding.

7.2

De organisator zal aan elke deelnemer één identificatie nummer bezorgen die zichtbaar moet
worden aangebracht op de motorkap van de wagen.
Daarnaast levert de organisator een GeoDynamics toestel voor snelheidscontroles. In geval het
toestel niet wordt teruggebracht bij aankomst of in geval van verlies ervan, wordt het bedrag van
300 € + btw aan de in gebreke blijvende concurrenten aangerekend

7.3

Om aan de start toegelaten te worden dienen de voertuigen volgens de regels ingeschreven te zijn
in een land van de Europese Gemeenschap en verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid
bij een verzekeringsmaatschappij die erkend is in de Europese Gemeenschap.
Het geldige inschrijvingsbewijs en geldige groene verzekeringskaart dienen voorgelegd bij een
eventuele inspectie.

Art. 8 Publiciteit
8.1 De teams aanvaarden door hun inschrijving alle publiciteit te voeren die door de organisator
is opgelegd en dit tijdens de ganse duur van het evenement.
8.2.

Het is ten strengste verboden eigen publiciteit aan te brengen aan de deelnemende GT wagen, in
welke vorm dan ook. Enkel de publiciteit geleverd door de organisatie dienen verplicht
aangebracht te worden op de deelnemende wagens.

8.3

Geen enkel voertuig mag een of meer advertenties vertonen die concurreren met die welke zijn
opgelegd door de organisator of die van een van zijn auto-partners of officiële sponsors.
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Art. 9. Start
Het tijdsinterval tussen de wagens bij de start zal 30 seconden bedragen, naar goeddunken van de directie
van het evenement.
De start zal gegeven worden in overeenstemming met het programma.

Art. 10 Zones voor selectieproeven
Een aantal selectieproeven zullen plaatsvinden tijdens de ZOUTE GT TOUR® by EY , en dit op een
afgebakend terrein.
De ZOUTE GT TOUR® by EY wordt gereden op de openbare weg. De grootste voorzichtigheid dient in acht
genomen te worden ten aanzien van de andere weggebruikers en de bewoners tijdens het volledig
parcours. De Belgische en Europese verkeersreglementeringen dienen ten allen tijden zorgvuldig
nageleefd te worden door de deelnemer.
Art. 11 Sancties
De organisator stelt RADAR-zones in waar de snelheid beperkt is. Deze gebieden worden vermeld in het
RoadBook.
Het overschrijden van 10 km / h van de toegestane snelheid resulteert in een straf van 10 punten per
kilometer boven deze toegestane snelheid.
Het overschrijden van 50% van de toegestane snelheid zal resulteren in een onmiddellijke uitsluiting van
de race en een weigering om deel te nemen aan het evenement gedurende 3 jaar

Algemene Voorwaarden & Reglement

ZOUTE GRAND PRIX® bv

Pagina 10 van 12

Art. 12 Klassementen - prijzen
Om deel te kunnen uitmaken van het klassement dient het volledig parcours te worden afgelegd. De
deelnemer moet in het bezit zijn van alle stempels van de passageposten. Het klassement zal worden
opgesteld volgens de gecumuleerde behaalde resultaten van de verschillende selectieproeven.
De beste tijd in een evenement brengt 1 punt op.
De 10de beste tijd levert 10 punten op enzovoort .
De ploeg met de minste punten wordt de winnaar.
Klassement
1ste
2 trofeeën voor het team
2de
2 trofeeën voor het team
3de
2 trofeeën voor het team
In geval van ex aequo zal als overwinnaar worden uitgeroepen: de deelnemer die de beste tijd heeft
gereden in de eerste proef. Is er in de eerste proef opnieuw een ex aequo wordt er gekeken naar de beste
tijd in de tweede proef, enz.

Art. 13 Prijsuitreiking
De Prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag 11.10.2020 tijdens de lunch die wordt aangeboden in de
Albertplein Marquee op de Zeedijk, Het Zoute.
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Art. 14 Protest
14.1

Elk protest dient het voorwerp uit te maken van een geschreven document, over te maken aan de
organisatie, maximum 30 minuten na de publicatie van de klassementen. Het zal voorgelegd
worden aan de wedstrijdleiding.
De beslissing van de wedstrijdleiding is definitief en zonder beroep.

14.2

Voor elke andere betwisting is enkel de rechtbank te Brugge bevoegd.

Art. 15 Aanvaarding voorwaarden
Door uw inschrijving erkent u kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden en deze integraal
te aanvaarden. Voorts erkent u dat u deelneemt onder uw eigen verantwoordelijkheid en voor uw eigen
rekening. U bent als enige verantwoordelijk voor uw daden of tekortkomingen. U doet afstand van verhaal,
onder eender welke vorm ten aanzien van ZOUTE GRAND PRIX® , haar aangestelden, lasthebbers, de
vrijwillige helpers, elkeen die betrokken is bij de organisatie, evenals hun respectievelijke verzekeraars.
Voormelde afstand van verhaal geldt zowel voor de eventuele contractuele als buitencontractuele
aansprakelijkheid en heeft betrekking zowel op materiële als op letselschade, onafgezien van het feit dat
deze voorzienbaar of onvoorzienbaar was, dit alles tenzij wettelijk uitgesloten. Voor schade die u zou
toebrengen aan de infrastructuur van ZOUTE GRAND PRIX® , verklaart u verzekerd te zijn.

11.12.2019

Algemene Voorwaarden & Reglement

ZOUTE GRAND PRIX® bv

Pagina 12 van 12

