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BETREFT : RACB BELGIAN MAX CHALLENGE (BMC) 2020 

 
Beste Rotax kartliefhebber, 
 
Met gepaste trots kunnen wij eindelijk de definitieve kalender aan u mededelen. 
We moesten wachten op goedkeuring van de RACB, maar deze is er nu door het 
goedkeuren van BMC 4 op Spa-Francorchamps. 
ALLE vijf de wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap van 2020. 
 

Wedstrijden 2020 : 
 
BMC 1 25 – 26 april** Karting des Fagnes, Mariembourg (BEL) 
BMC 2 06 – 07 juni  Erflandring Kerpen (DLD) 
BMC 3 15 – 16 augustus** Circuit Park Berghem (NLD) 
BMC 4 19 – 20 september Karting Spa Francorchamps 
BMC 5 24 – 25 oktober Karting Genk : Home of Champions (BEL) 
 
** deze wedstrijden tellen tevens mee voor het BeNeFit kampioenschap en het 
Nederlands kampioenschap 
 
 
Inschrijfgeld 2020 : 
 

● Micro Max is € 165,= per race 

● Mini Max – Junior Max – Senior Max – DD2/M € 200,= per race 

 
Inschrijven dient online te geschieden : https://www.rotax-ems.com/bel 
 
LET OP :  
 

• Het inschrijfgeld voor BMC 3 dient aan Chrono Karting voldaan te worden, 
aangezien zij deze wedstrijd organiseren.  

• Het inschrijfgeld voor BMC 2 dient aan Limburg Karting voldaan te worden, 
aangezien wij deze wedstrijd organiseren;  

 
U heeft de mogelijkheid om online het inschrijfgeld te voldoen. Daarnaast is het 
ook mogelijk om het inschrijfgeld per bank te voldoen. 
 
 
 
 
 

https://www.rotax-ems.com/bel
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Bank gegevens Limburg Karting (voor BMC 1, 2, 4 en 5) : 
 
Naam: Limburg Karting vzw 
IBAN:  BE07 4579 0650 0166 
BIC:  KREDBEBB 
Bank:  KBC 
Kenmerk :  

▪ Ronde van het kampioenschap + naam rijder + klasse 

 
Banden : 
 
Via onderstaande link kunt u de wedstrijdbanden en eventueel trainingsbanden en 
regenbanden bestellen :  
 

http://forms.evanet.at/view.php?id=35210 
 
Concept 2020: 
 
Het RACB Belgian Max Challenge kampioenschap van 2020 wordt georganiseerd 
op 5 verschillende circuits! Dit mag gerust een unicum genoemd worden. 
 
De opzet voor 2020 is dat we het complete wedstrijdprogramma op de zondag 
afwerken. Op zaterdag voorzien wij een trainingsschema voor iedere klasse. De 
opzet voor de zaterdag blijft in principe ongewijzigd.* 
 
<<aanmelden, trainingsbanden aanbieden voor scanning,trainen,briefing>> 

 
De trainingsbanden die u laat scannen mogen uw eigen banden zijn. Dit mogen 
gebruikte óf nieuwe slicks zijn. 
Regenbanden zijn vrij van inbreng gedurende het hele weekend. Hier stellen 
wij geen verplichtingen aan. 
 
*Het kan zijn dat tijdens BMC 1 we op zaterdagnamiddag beginnen met de 
kwalificatie sessies. 
 

Warm – Up 7 minuten Alle klassen 

Kwalificatie 5 minuten Alle klassen 

Manche 1 10 minuten* Alle klassen 

Manche 2 10 minuten* Alle klassen 

Finale 10 minuten* Micro / Mini 

Finale 13 minuten* Overige klassen 

*+1 ronde 
 
 
 
 
 

http://forms.evanet.at/view.php?id=35210
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Dagklassement: 
 
Het dagklassement wordt bepaald aan de som van Manche 1, Manche 2 en de 
Finale. In geval van een ex-aequo is het resultaat van de Finale doorslaggevend. 
In geval van heats worden de uitslagen van de heats als een Manche berekend.  
 
Micro Max en Mini Max : bekers voor de nummers 1 t/m 5 
Overige klassen : bekers voor de nummers 1 t/m 3 
 
Wisselbeker voor de beste Rookie in de klasse Micro Max, Mini Max, Junior Max 
en Senior Max 
 
Kampioenschap Klassement: 
 
Aan het einde van het seizoen maken we twee klassementen op. 
Een klassement waarin alle deelnemers meedoen, en een klassement waar enkel 
de Belgische licentiehouders aan mee doen. 
 
In totaal worden er vijftien manches/finales verreden. 
Van deze vijftien manches/ tellen de beste twaalf manches/finales. 
De drie schrapresultaten mogen willekeurig worden genomen, ook uit één 
evenement. 
 
 
Rotax Max Challenge International Trophy 
 
De winnaar van het dagklassement in iedere klasse van de wedstrijd in Kerpen 
(BMC 2), ontvangt een deelname ticket voor de Rotax Max Challenge 
International Trophy in Le Mans (FR.) 
Het ticket bevat het inschrijfgeld voor deze wedstrijd. Overige kosten zoals 
banden, brandstof, etc. zijn voor eigen rekening. 
 
Rotax Max Challgenge Grand Finals 
 
De winnaar van het kampioenschap in zijn klasse ontvangt een Rotax Max 
Challenge Grand Finals ticket. Dit ticket kan enkel door een Belgische 
licentiehouder gewonnen worden. Het klassement waar enkel de Belgische 
licentiehouders aan mee doen zal dan ook bepalend zijn.  
Voor de DD2 Masters is geen ticket beschikbaar voor de Grand Finals. 
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Slot 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met de kalender van 2020 een uitdagende 
kalender voor u hebben samengesteld. Een kampioenschap dat verreden wordt 
op vijf verschillende circuits mag gerust uitdagend te noemen zijn. Daarnaast 
geven wij u als rijder meer rijtijd terwijl de inschrijfkosten gelijk zijn gebleven tov 
2019. 
 
Tevens staat onze organisatie bekend vanwege de professionele uitstraling, de 
duidelijke communicatie en een hoge klantvriendelijkheid. 
 
We zijn nog in onderhandeling om de samenwerking die wij hebben met Camp 
Company uit te breiden naar de BMC wedstrijden, zodat wij ook in dit 
kampioenschap kunnen gaan werken met een Race Control systeem wat er toe 
doet. Waarschijnlijk kent u onze Race Control van onze BNL Karting Series 
kampioenschap. 
 
Hopelijk mogen wij u in ons kampioenschap verwelkomen! 
Wij zullen ervoor zorg dragen dat als u voor ons kiest hier geen spijt van zult 
krijgen. 
Middels onze online kanalen proberen wij ons kampioenschap onder de aandacht 
te brengen.  
 
Mocht u nog vragen en/of opmerking hebben naar aanleiding van dit schrijven dan 
horen wij dit graag. 
 
Namens onze organisatie wens ik u Fijne Feestdagen en een Sportief maar vooral 
Gezond 2020 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Salutations distinguées, 
Best regards, 

  

Belgian Max Challenge organization, 
 
Dave Ritzen 
 

 

Circuit Promotor & Competitie Organisator  

Damstraat 1 │ 3600 Genk │ België │+3289/65.81.82 │ 
+32 475 27 25 89. of +31 6 55 82 46 59 
 
Open all days except Tuesday from 10h till 18h 

Rental Karts │ Events │ Competition │ Brasserie à La Kart  
www.belgianmaxchallenge.be 
 

 

  

 

 

 

http://www.facebook.com/kartinggenk
http://www.kartinggenk.be/
https://www.youtube.com/results?q=karting+genk
http://instagram.com/kartinggenk

