
SERVICEPARK - REGELS 

 

Algemene regels 

Artikel 57 van het Sportief Reglement Rally van het Belgische Kampioenschap wordt strikt 
toegepast. 

Plaats : 

Servicepark :           Quai d’ Arona en Avenue Delchambre .– 450 Huy  

Parkings « AUXILIARY » :         Parking de l’ Athénée,  Cité Emile Vierset- 4500 Huy 

Parking aanhangwagens :         Avenue Godin Parnajon – Huy en Parking Europe ( Europe  brug)  

Tijdstippen : 

Toegang tot het servicepark voor installatie :   
Donderdag 4/11/21 van 8:00 tot 19:00. 
Vrijdag 5/11/2021 van 08:00 tot 11:00 ( SERVICE CREWS of AUXILIARY) 
 

Toegang tot het servicepark voor demontage einde:  zondag 7 november 2021, vanaf 22:00  

Verkeer:  

Toegang tot het servicepark is alleen toegestaan met een "SERVICE CREWS of AUXILIARY" 
bewijs. 

Alle verkeer van service voertuigen is verboden gedurende de doortochten van de deelnemers. 

Bij  opgave of diskwalificatie mag het serviceteam en hun voertuigen het park verlaten na toelating 
van de verantwoordeliijke van het servicepark. Zij mogen in elk geval geen enkele deenemer nog 
in rally hinderen. 

Reservatie van plaatsen in het servicepark. 

Deze aanvragen kunnen enkel gebeuren via de website van de organisatie. www.condrozrally.be 

→ « Concurrents » → « Parc d’assistance », voor 1 november 2021 om 12h00. 

Afmetingen : 

Elke deelnemer heeft recht op 8 meter voorgevel. 

Indien een serviceteam voor meerdere wagens aanwezig is,  krijgen ze elk 5 meter extra per 
voertuig.   (dwz : 13 voor 2 wagens, 18 meter voor 3 wagens, …). 

Locatie : 

De organisatie beperkt en nummert de service plaatsen. 

De organisator zal elke deelnemer in kennis stellen van zijn plaats in het servicepark tijdens het 
uitreiken van het roadboek, het materiaal en de documenten , 30 october 2021 

Plaats : Local du Royal Football Club de Huy asbl – Terrain LEGRAND 

Adres : Rue Legrand, – 4500 Huy 

Elke installatie of opstelling die niet overeenstemt met de afmetingen en plaats zullen op kosten van 
de deelnemer verplaatst en/of verwijderd worden in opdracht van de organisatie. 

 

 

http://www.condrozrally.be/


Toegang tot het servicepark : 

Volgens de voorschriften van het Ministerie van Sport van de Waalse regering, is het servicepark 
toegankelijk voor 

• de wedstrijdwagens 

• de servicewagens met de rallyplaat « SERVICE » : 1 voertuig per team. 

• wagens met doorlaatbewijs « AUXILIARY » zijn niet toegelaten in het servicepark en moeten 
op de voor hun gereserveerde parking geplaatst worden 

 
Elk niet toegelaten voertuig in het servicepark gedurende de nacht van vrijdag 5  op zaterdag 6 
november 2021 zal getakeld worden op kosten van de eigenaar. 
 
Alle voertuigen, aanhangwagens en installaties in het gehele servicepark moeten, evenals alle 
afval verwijderd zijn voor maandag 8 november 2021 om 12.00u. 

Netheid/afval  

Er zullen afvalcontainers ter beschikking staan in het servicepark, die verplicht gebruikt dienen te 
worden. Het is verboden banden en glas in deze containers te werpen. 

Brand preventie 

In verband met de voorschriften in het gemeente reglement en brandvoorschriften : 

• Is het verboden verwarmings- en/of kooktoestellen met «open vlam » te gebruiken. Dit betekent 
« campingas, barbecues, …enzv. » 

• Het gebruik van gasflessen is verboden. 

Muziekinstallaties 

De organisatie is op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor het privé gebruik van 
muziekinstallaties in het servicepark. Voor het uitzenden van muziek voor privé-gebruik geldt 
hetzelfde tijdschema als voor de tent van de organisatie, overeenkomstig het geldende politiebesluit.                                                                     
Elke deelnemer dient zich in orde te stellen met de geldende Belgische voorschriften 
(SABAM, eerlijke vergoeding, enzv.) voor het verspreiden van muziek op publieke plaatsen 

Electriciteit 

De organisatie voorziet geen electrische installatie in het servicepark. 

Voor elk verzoek, gelieve contact op te nemen:  

RESA : Elektriciteitsaansluiting van korte duur (Feesten en Beurzen)  

  Afdeling Operaties  

  Contact: festivite@resa.tecteo.be +32(0)42407193  

PROXIMUS : Internetaansluiting  

  Installatie alleen op donderdag 4/11/21 en vrijdag 5/11/21 

LEDCOM : terbeschikkingstelling van het TV LIVE signaal "Condroz Rally" in het servicepark 

  Verhuur van flatscreens op statieven 

  Contact : LEDCOM sa info@ledcom.be +32(0)4 262 60 03 

 

Voor verdere vragen : assistances @condrozrally.be 

 

mailto:assitances@condrozrally.be


HERINNERING 

 
 
In mijn hoedanigheid van deelnemer/bemanningslid ingeschreven op de 47ste Rallye du Condroz-
Huy – 05-07/11/2021, in overeenstemming met artikel 4 van het bijzonder reglement en de 
artikelen 9.15-12.4-12.6 van de CSI 2021, verbind ik mij ertoe deze punten van het reglement na 
te leven en solidair te zijn met deze punten. 
Het organisatiecomité neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van de schending door de 
deelnemers van de wetten, reglementen of maatregelen van het land. De verantwoordelijkheid 
van de daden en de gevolgen daarvan worden alleen toe geschreven aan de personen die deze 
misdaden hebben begaan of doen  ontstaan.  
De organisatie neemt ook geen verantwoordelijkheid in geval van oproer demonstratie , 
manifestaties, vandalisme, natuurrampen enz….. of de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen, 
waarvan de deelnemers het slachtoffer zouden kunnen worden/zijn. De betaling van 
schadevergoeding of boeten of straffen is de verantwoordelijkheid van deze laatste.  
 
 
Protocol COVID-19 
 
 
De voor het COVID-19-protocol op het ogenblik van de gebeurtenis voorgeschreven maatregelen 
zullen van toepassing zijn 
 


