Huishoudelijk reglement Radio Control@Circuit Zolder
1. Alleen elektrische aangedreven buggy's, trucks en short cours modellen op schaal 1/10 of kleiner
zijn toegelaten op ons permanent circuit op het domein van Circuit Zolder.
Fietsen en verbrandingsmotoren zijn ten strengste verboden op het parcours!
2. De lipo's mogen niet meer dan 2 cellen bevatten en moeten hardcased zijn.
3. Zowel het reglement van RC@CZ en dat van Circuit Zolder dienen strikt opgevolgd te worden.
4. Leden kunnen elke dag op het circuit komen rijden en gebruik maken van stroom en stelling. De
lidkaart is altijd zichtbaar.
5. Het lidgeld is 50€ /jaar + 7€ fba( verzekering)voor wie ouder is dan 14jaar, jonger dan 14jaar
betaald 30€+7€ fba.
LIDGELDEN WORDEN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE TERUGBETAALD. Voor wie BNK meerijdt
betaalt voor rookie 20€ en voor Full 30€ bovenop het lidgeld. De lidgelden worden gestort op reknr:
BE85 7340 4096 2806. Een club jaar begint in januari en eindigt in december.
Voor deelname bij wedstrijden betalen leden 5€ en niet-leden 10€, bij het inschrijven van de
wedstrijd.
DOOR HET LIDGELD TE BETALEN VERKLAAR JE JE AKKOORD MET HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Maart 2015.
6. Niet-leden dienen een vergoeding van 7€ te betalen (liefst op voorhand) voor een dagpas op het
rekeningnr: BE85 7340 4096 2806. En hebben het betalingsbewijs bij zich als ze komen rijden. Er kan
ook betaald worden in brasserie 'the Wheels'.
7. Niet-leden mogen enkel komen rijden als iemand van het bestuur aanwezig is en dat is op zaterdag
of zondag. Of met goedkeuring van een bestuurslid.
8.Nieuwe leden en beginners kunnen op kennis en hulp van goed ingeburgerde leden rekenen.
9. Zendapparatuur en/of frequenties moeten wettelijk in orde zijn.
10. Bij het organiseren van wedstrijden word gerekend op de spontane medewerking van alle leden.
11. Het parcours en het terrein dienen na elke wedstrijd en training proper achtergelaten te worden.
Een verbod van toegang tot het parcours kan het gevolg zijn voor wie dit niet doet. Indien er geen
vuilbakken voorzien zijn, wordt het vuil zelf terug meegenomen.
12. Het terrein en het parcours alsook het materiaal dient met het nodige respect te worden
behandeld.
13. Veiligheidsvoorschriften: - Stevige, gesloten schoenen dragen voor wie op het parcours komt. Nooit tegen de richting in rijden. - Toeschouwers blijven achter de omheining. - Het podium is enkel
toegankelijk voor leden en voor deelnemers van onze wedstrijden en NIET voor toeschouwers. - Er
wordt niet gelopen op de stelling. - Het podium is verboden voor kinderen onder de 6 jaar. - Er wordt
niet gelopen of gewandeld op de springbergen. - Kinderen onder de 6 jaar kunnen terecht op de baby
piste en mogen niet op het groot parcours rijden.

14. Noch het bestuur, noch de vzw kan verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke
ongevallen, diefstal of beschadigingen.
15. Het huishoudelijk reglement kan indien nodig elk jaar aangepast worden, bij twijfel of
betwistingen zullen de FBA-reglementen toegepast worden. Elke andere beslissing ligt bij het
bestuur. En zullen besproken worden bij de algemene vergadering.
16. Gedragscode:
Op de stelling wordt niet geroepen, en al zeker niet naar de baanposten.
Als je wil klagen, doe je dit tegen de wedstijdleiding op een fatsoenlijke manier.
Wie zijn ongenoegen uit op de stelling krijgt een waarschuwing, bij de volgende waarschuwing wordt
de persoon uitgesloten van de heat.
De baanposten dienen geconcentreerd de wedstrijd te volgen en zorgen ervoor dat de voertuigen zo
snel mogelijk de wedstrijd kunnen hervatten.
De baanposten dragen een fluo jasje en nemen hun plaats in volgens nummer van hun voertuig.
Rijder van voertuig 1 gaat staan op plaats 1, enz...
Na het rijden dient iedereen onmiddellijk zijn voertuig op de voorziene plaats van inspectie neer te
zetten en onmiddellijk zijn plaats als baanpost in te nemen, zodat er geen onnodige vertraging volgt.
Tijdens wedstrijden wordt er fair en hoffelijk gereden. Indien je iemand aantikt wordt er gewacht,
doe je dit niet krijg je een waarschuwing, bij de 2de waarschuwing word je uit de wedstrijd gehaald.
Discusie en klachten kunnen besproken worden bij de wedstrijdleiding in de container met alle
betrokken partijen samen.
Voor aanvang van een heat gaat iedereen volgens nummer naar boven op het podium.
Is je "plaatsje" ingenomen heb je pech en ga je ergens anders staan.
Op het domein Circuit Zolder en RC@CZ -Op het domein lopen veel kinderen dus pas je snelheid aan
en hou je aan de snelheidsborden.
Er is parking voorzien naast het parcours, is er geen plaats meer , dan kan je komen lossen, waarna je
je voertuig ergens anders gaat parkeren. Op de parking wordt niet gereden met rc - voertuigen, daar
is het parcours en de baby piste voor ...
Onnodig gas geven op de parking is niet nodig, rij op een rustige manier weg.
Indien er opmerkingen worden gemaakt, blijf je altijd vriendelijk en hoffelijk. Zo blijft de goede naam
van onze club behouden.
Het bestuur!!!

