Algemeen Huishoudelijk reglement
MODEL RACING CLUB REAL80
Het is voor elk lid van belang dat er huishoudelijke regels zijn.
Gezamenlijk kunnen wij er op toezien dat iedereen zich aan het
reglement houdt.
1. Het geluid van de modelauto’s dient te voldoen aan het
maximaal toelaatbare niveau van 80DB(A) gemeten op 10
meter. Een en ander vastgesteld conform de richtlijnen van
de NOMAC.
2.

3.

Indien er sprake is van geluidsoverlast rond het circuit kan
dit een verandering van rijtijden in het huishoudelijk
reglement teweeg brengen.
De dinsdagavond is vanaf 18.00 uur gereserveerd voor 1:8
nitro sectie.
De woensdagavond is vanaf 18.00 uur gereserveerd voor de
electro sectie.
De donderdagavond is vanaf 18.00 uur gereserveerd voor de
bigscale sectie
Indien blijkt dat deze indeling niet aan de wensen van de
leden voldoet kan dit een verandering van het huishoudelijk
reglement teweeg brengen.

4.

Indien van een lid redelijkerwijs kan worden verwacht dat
hij/zij in staat is om zich in te zetten als vrijwilliger, wordt
van het lid verwacht dat deze zich daartoe tenminste 2 keer
per seizoen inzet, in welke vorm dan ook. Dit kan
bijvoorbeeld zijn door te helpen met klussen, het helpen in
de kantine of te helpen met een evenement.

5.

Lid van de vereniging is men pas als de contributie voor het
desbetreffende seizoen is voldaan. Het seizoen loopt van 1
april t/m 31 maart.

6.

Leden die bij aanvang van het seizoen hun contributie nog
niet hebben voldaan mogen geen gebruik maken van het
circuit en kunnen niet aan wedstrijden deelnemen. Tevens
moeten zij voor te late betaling (2e aanmaning) €10,- extra
kosten betalen.

7.

Leden zijn verplicht tijdens het rijden hun
lidmaatschapskaart bij zich te hebben zodat ze aan kunnen
tonen dat ze hun contributie voldaan hebben voor dat
seizoen. Mocht er twijfel zijn omdat een lidmaatschapskaart
ontbreekt, dan kan men het bestuur raadplegen. Indien
iemand niet lid is zal hij/zij het dagrijderstarief moeten
betalen.

8.

Het huishoudelijk reglement hangt op het informatiebord en
kan bij onenigheid of discussie gecontroleerd worden op de
huishoudelijke regels.

9.

Elk lid mag een introducée eenmaal op het circuit laten
rijden onder zijn verantwoording. Een introducée mag maar
1 keer geïntroduceerd worden, leden hebben voorrang op
introducées.

10. Junior leden (t/m 17 jaar) hebben geen stemrecht.
11. Elk meerderjarig lid heeft een sleutel van het hek (€10,borg) en is daardoor mede verantwoordelijk voor wat nietleden (publiek/gastrijders) doen op het circuit-terrein en is
gemachtigd deze zonodig van het terrein te sturen.
12. Elk lid is verplicht het niet-naleven van het huishoudelijk
reglement door een ander lid direct aan het betreffende lid
te melden. Bij voortduring of negering moet dit voorval aan
het bestuur worden gemeld.

13. Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement door
een lid zal het betreffende lid de toegang tot het circuit
worden ontzegd en moet de sleutel van het toegangshek
worden ingeleverd.
14. Bij herhaling van overtredingen van het huishoudelijk
reglement zal het bestuur overgaan tot royeren van het
betreffende lid.
15. Het betreffende lid kan binnen één maand tegen beslissing in
beroep gaan bij het bestuur.
16. Bij royeren van een lid wordt de contributie niet terug
betaald over het lopende seizoen.
17. Elk laatst aanwezig lid is bij het verlaten van het circuit
terrein verplicht het toegangshek af te sluiten naar behoren.
18. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en
tenminste 4 weken voor het einde van verstrijken van het
seizoen te geschieden. Tevens moet de sleutel van het
toegangshek mee terug worden gezonden, het bestuur zal
dan de €10,- borg terugstorten.
19. Indien men een kristalzender gebruikt zal men zijn of haar
gebruikte frequentie kenbaar moeten maken op het
informatiebord. Een andere rijder met kristalzender weet
dan welke frequentie in gebruik is. Overleg met elkaar over
het gebruik van een frequentie indien er 2 rijders dezelfde
frequentie hebben. Houd je zender tijdens het sleutelen uit
tot je een frequentie kenbaar hebt gemaakt.
20. Het is niet toegestaan -wanneer er meerdere rijders op de
baan aan het rijden zijn- om met ingeschakelde zender over
het circuit te lopen of om van daaruit de modelauto’s te
besturen.
21. In het rennerskwartier hangt een rijtijdenklok waarop 3
secties aangegeven staan. Indien er meerdere mensen van
verschillende secties zijn, zal men op de klok moeten gaan
rijden. De klok is opgedeeld in 3x 20 minuten, elke sectie
heeft 20 minuten per uur om te rijden.
22. Motoren mogen alleen gestart worden in de pitsstraat en
onder de rijders stelling. Dus niet in de sleutelruimte.
Inlopen van motoren gebeurt op de inlooptafel buiten de
sleutelruimte.
23. Lege brandstofblikken,-flessen, lipo’s of ander chemisch
afval mag niet op de club achtergelaten worden, de rijder
dient zijn eigen chemisch afval mee naar huis te nemen. Dit
i.v.m. milieueisen en afvalstoffen. Tevens wordt van de leden
verwacht om het terrein en de kantine schoon achter te
laten.
24. Op de wedstrijden/wedstrijddagen hebben deelnemende
rijders het alleenrecht. De baan en de sleutelruimte worden
na de wedstrijd pas vrijgegeven als alles weer opgeruimd is.
25. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, verlies of diefstal.
26. Schade veroorzaakt tijdens het racen, door een andere
rijder, kan niet op deze worden verhaald.
27. Schade aangebracht, of ontdekking van vernielingen aan het
terrein, gebouwen enz. dient men direct aan het bestuur te
melden.
28. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet beslist het bestuur.

