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Eén van de verplichtingen om aan de voorwaarde te kunnen voldoen om de status Topsport 

statuut te krijgen vanuit de Vlaamse overheid, is het aanleveren van een negatieve PCR-test. 

Iedere teammanager, deelnemer, monteur, begleider én medewerker die aanwezig zal zijn 
dient deze negatieve aan de organisatie te overhandigen. 

Deze negatieve PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur ten tijde van de aanmelding 
van de administratieve controle.  

De administratieve controle is op donderdag namiddag (16.00u) en vrijdag ochtend 
(08.00u). 

Nadat een negatieve PCR-test is aangereikt ontvangt de persoon een polsbandje welke hij 
of zijn ZICHTBAAR dient te dragen zodra het terrein van Karting Genk betreden wordt. 

Dit polsbandje is geldig tot aan het einde van het event op zondagnamiddag. 

  

Registreren ! 

Iedereen die het terrein betreedt dient zich online geregistreerd te hebben: 

  

Rijders / Monteur / Begeleider 

Iedere rijder mag een monteur en een begeleider registreren: Registratie link 

Team Manager 

https://forms.rotax-scc.com/view.php?id=94922


Iedere Team manager heeft de mogelijkheid om nog een extra persoon te 
registreren: Registratie link 

Pers 

Fotografen en schrijvende pers: Registratie link 

Let op:  fotografen en schrijvende pers krijgen enkel toestemming na toestemming van de 
organisatie! 

Medewerker 

Iedere medewerker dient zich te registreren: Registratie link 

  

In de praktijk 

Ik kom trainen op woensdag, donderdag? Heb ik dan een negatieve PCR-test nodig? 

Het is niet noodzakelijk om een negatieve PCR-test aan te leveren om het terrein te 
betreden op woensdag en donderdag. 

  

Ik doe de administratieve controle op donderdagavond (early bird-registration) 

Uw negatieve PCR-test mag op het moment van de administratieve controle niet ouder zijn 
dan 72 uur. 

  

Ik doe de administratieve controle op vrijdagochtend  

Uw negatieve PCR-test mag op het moment van de administratieve controle niet ouder zijn 
dan 72 uur. 

  

Ik doe de administratieve controle op zaterdagochtend (in uiterste geval) 

Uw negatieve PCR-test mag op het moment van de administratieve controle niet ouder zijn 
dan 72 uur. 

  

Download relevante documenten 

https://forms.rotax-scc.com/view.php?id=94049
https://forms.rotax-scc.com/view.php?id=89054
https://forms.rotax-scc.com/view.php?id=94469


Reisinstructies 

Verklaring op eer 

 

https://www.bnlkartingseries.com/files/travel%20instructions%20(002).pdf
https://www.bnlkartingseries.com/files/20210226_BU_Verklaring%2Bop%2Beer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco.pdf

