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Bestuur 2019

Ere-leden 
Rob Arenz 
Pieter Bervoets 
Henk Groen 
Fer van Helden † 
Dick Zuidema 

Bestuur Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs 
Voorzitter: Vacant 
E-mail: voorzitter@nomac.nl
Algemeen Secretaris: Raymond Houtman 
E-mail: secretaris@nomac.nl 
Penningmeester: Hans Leewis 
E-mail: penningmeester@nomac.nl 

Bestuur Sectie Brandstof Circuit Large Scale (BC05) 
E-mail: info@nomac.nl
Leden: Cor Roskam, Sander Visser en Marcel van de Graaf 

Bestuur Sectie Brandstof Circuit 1:8 (BC08)
E-mail: info@nomac.nl
Leden: Arie Manten en Martin Zevenhoven

Bestuur Sectie Brandstof Circuit 1:10 (BC10)
E-mail: info@nomac.nl
Leden: Bas Bakker, Julius Kolff en Gaston van Kleef

Bestuur Sectie Electro Circuit 1:8/10 (EC08/10)
E-mail: info@nomac.nl
Leden: Rob Janssen, Jeffrey Jongeling en JanWillem Gons

Bestuur Sectie Brandstof Offroad Large Scale (OR06) 
E-mail: info@nomac.nl
Leden: Paul van den Berg

Algemeen bestuurslid: Frans Heinsbroek



VERGADER AGENDA 2019

27 maart 2019

15 mei 2019           

19 juni 2019         

09 oktober 2019    

9/10 november 2019

16 november 2019  

24 november 2019 

08 januari 2020

26 januari 2020 

 Hella Benelux  

Celsiusbaan2  

3439 NC Nieuwegein

Nomac-AB-Sectie (Hella) 20.00 uur

Nomac-AB 

Nomac-AB-Sectie (Hella) 20.00 uur       

Nomac-AB-Voorzitters-Sectie (Hella) 20.00 

EFRA AGM (Brussel)  

Nomac-Kampioenenavond 20.00 (Heidehal)    

Nomac-Sectie vergaderingen (Hella) 10.00 / 13.00 uur 

Nomac-AB

Nomac-ALV (Hella) 10.00

Heidehal

Blokhoeve 2a

 3438 LC Nieuwegein
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AMCA
Naam: Auto Modelbouw Club Apeldoorn
Website: www.amcaracing.nl
E-mail: info@amcaracing.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Gaston van Kleef Eric Mulder Rob Janssen

Circuitlocatie: Kanaal Zuid 134, 7332 BD Apeldoorn

Telefoon: +31-555 418 386

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: 

Kan alleen maar op zondagmiddag vanaf 13.00 uur en woensdagavond vanaf 19.00 uur

Tarief zondagmiddag € 10,– 

Tarief woensdagavond € 5,– 

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen

NOMAC Jaarboek 2012viii

Auto Modelbouw Club Apeldoorn (AMCA)
Website: www.amcaracing.nl 
E-mail: info@amcaracing.nl 
Telefoon: (055) 5418386 
Postadres: Postbus 675

7300 AR Apeldoorn 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Ben Veeneman -vacant- C.L.F. Langen 
E-mail: info@amcaracing.nl finadmin@amcaracing.nl 
Telefoon:  06-20 36 70 26 06-53 404107 

Circuitlocatie: Kanaal Zuid 134, Apeldoorn 
Telefoon: 055-5418386 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website 

Circuitplattegrond: 

Aangesloten instellingenAangesloten instellingen
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Auto Modelbouw Club Apeldoorn (AMCA)
Website: www.amcaracing.nl 
E-mail: info@amcaracing.nl 
Telefoon: (055) 5418386 
Postadres: Postbus 675

7300 AR Apeldoorn 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Ben Veeneman -vacant- C.L.F. Langen 
E-mail: info@amcaracing.nl finadmin@amcaracing.nl 
Telefoon:  06-20 36 70 26 06-53 404107 

Circuitlocatie: Kanaal Zuid 134, Apeldoorn 
Telefoon: 055-5418386 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website 

Circuitplattegrond: 



NOMAC Jaarboek 20191.2

EVMC
Naam: Eerste Velpse Modelbouw Club
Website: www.evmc.nl
E-mail: info@evmc.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Andre Spaan  Marcel Beekman Stiwan Kaandorp

Circuitlocatie: Marktweg 10 6883 JM Velp
:Telefoon +31-651018103

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: 

Kan alleen samen met leden en/of waneer kantine is geopend
Tarief € 10,–  per keer
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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Auto Modelbouw Club Apeldoorn (AMCA)
Website: www.amcaracing.nl 
E-mail: info@amcaracing.nl 
Telefoon: (055) 5418386 
Postadres: Postbus 675

7300 AR Apeldoorn 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Ben Veeneman -vacant- C.L.F. Langen 
E-mail: info@amcaracing.nl finadmin@amcaracing.nl 
Telefoon:  06-20 36 70 26 06-53 404107 

Circuitlocatie: Kanaal Zuid 134, Apeldoorn 
Telefoon: 055-5418386 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website 

Circuitplattegrond: 

Aangesloten instellingen
Aangesloten instellingen
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Auto Modelbouw Club Apeldoorn (AMCA)
Website: www.amcaracing.nl 
E-mail: info@amcaracing.nl 
Telefoon: (055) 5418386 
Postadres: Postbus 675

7300 AR Apeldoorn 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Ben Veeneman -vacant- C.L.F. Langen 
E-mail: info@amcaracing.nl finadmin@amcaracing.nl 
Telefoon:  06-20 36 70 26 06-53 404107 

Circuitlocatie: Kanaal Zuid 134, Apeldoorn 
Telefoon: 055-5418386 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website 

Circuitplattegrond: 
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HFCC Hollandia
Naam: Haagse Fiets Cross Club Hollandia
Website: www.hfccracing.nl
E-mail: secretaris@hfccracing.nl

Bestuurders:
               Functie:      Voorzitter Secretaris Penningmeester

 Naam  Ernst Haaksman Fokke Groen Daniel Jansma
 E-mail: voorzitter@hfccracing.nl        secretaris@hfccracing.nl      penningmeester@hfccracing.nl

Circuitlocatie: De Werf 64, 2544 EK Den Haag

Telefoon: +31-703 679 820

Het circuit is geschikt voor: EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 15,– per dag en € 7,50 voor een avond.
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen 
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HFCC Hollandia 
Website: www.hfccracing.nl 
E-mail: ted_spinders@hotmail.com 
Postadres: Hendrik Ravesteijnplein 46 

2282 GV Rijswijk 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Alexander Roeleveld Jeroen Mies Roel van der Meer 
E-mail: voorzitter@hfccracing.nl secretaris@hfccracing.nl penningmeester@hfccracing.nl 
Telefoon:   (070) 397 04 51

Circuitlocatie: De Werf 64, 2544 EK Den Haag 
Telefoon: (070) 367 98 20 
Het circuit is geschikt voor: EC10 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
Aangesloten instellingen 
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HFCC Hollandia 
Website: www.hfccracing.nl 
E-mail: ted_spinders@hotmail.com 
Postadres: Hendrik Ravesteijnplein 46 

2282 GV Rijswijk 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Alexander Roeleveld Jeroen Mies Roel van der Meer
E-mail: voorzitter@hfccracing.nl secretaris@hfccracing.nl penningmeester@hfccracing.nl 
Telefoon:   (070) 397 04 51

Circuitlocatie: De Werf 64, 2544 EK Den Haag 
Telefoon: (070) 367 98 20 
Het circuit is geschikt voor: EC10 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:
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HMRC
Naam: Helderse Model Race Club
Website: www.hmrc.nl
E-mail: info@hmrc.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam:

 

Gertjan van Medevoort  Richard Luiten 
E-mail:

 
voorzitter@hmrc.nl  secretaris@hmrc.nl 

Tamara van der Woude
penningmeester@hrmc.nl

   

Circuitlocatie: Doggersvaart 57 1785 PC Den Helder

Het circuit is geschikt voor: OR06

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen

NOMAC Jaarboek 2012xii

Helderse Model Race Club (HMRC) 
Website: www.hmrc.nl 
E-mail: info@hmrc.nl 
Postadres: Vecht 39 

1703 KK  Heerhugowaard 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Brian Caldenhove Frenk Behrens Wim Hage 
E-mail: caldenhove@chello.nl  wj.hage@quicknet.nl 
Telefoon:

Circuitlocatie: Doggersvaart 57 B, 1785 PC  Den Helder 

Inschrijving voor wedstrijden:  

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
Aangesloten instellingen
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Helderse Model Race Club (HMRC) 
Website: www.hmrc.nl 
E-mail: info@hmrc.nl 
Postadres: Vecht 39 

1703 KK  Heerhugowaard 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Brian Caldenhove Frenk Behrens Wim Hage 
E-mail: caldenhove@chello.nl  wj.hage@quicknet.nl 
Telefoon:

Circuitlocatie: Doggersvaart 57 B, 1785 PC  Den Helder 

Inschrijving voor wedstrijden:  

Circuitplattegrond:
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MAC De Baanbrekers
Naam: Model Auto Club De Baanbrekers
Website: www.macdebaanbrekers.nl
E-mail: info@macdebaanbrekers.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Ferdi van Merode Eppo Cleiren Rudi Wenglein
E-mail: voorzitter@macdebaanbrekers.nl secretaris@macdebaanbrekers.nl penningmeester@macdebaanbrekers.nl

Circuitlocatie: Baanvelden 11, Rucphen (achter de Skidome)

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,00 per dag

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen 

NOMAC Jaarboek 2012 xiii

Model Auto Club De Baanbrekers 
Website: www.macdebaanbrekers.nl 
E-mail: info@macdebaanbrekers.nl 
Postadres: Postbus 48

4715 ZG Rucphen 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Richard Roks Rudi Wenglein 
E-mail: richardroks@home.nl  rudiwenglein@tiscali.nl 
Telefoon: (0165) 38 85 67 (0165) 560071 

Circuitlocatie: Baanvelden 13, Rucphen (achter de Skidome)
Telefoon: - 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,00 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website. 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingenAangesloten instellingen 
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Model Auto Club De Baanbrekers 
Website: www.macdebaanbrekers.nl 
E-mail: info@macdebaanbrekers.nl 
Postadres: Postbus 48

4715 ZG Rucphen 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Richard Roks Rudi Wenglein 
E-mail: richardroks@home.nl  rudiwenglein@tiscali.nl 
Telefoon: (0165) 38 85 67 (0165) 560071 

Circuitlocatie: Baanvelden 13, Rucphen (achter de Skidome)
Telefoon: - 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,00 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website. 

Circuitplattegrond:
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Naam: Model Auto Club Vlijmen
Website: www.macvlijmen.nl
E-mail: info@macvlijmen.nl
Postadres: De Savornin Lohmanlaan 3

5252 AX Vlijmen

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris 
Naam:  Tom van Drunen Tom Raymakers 

info@macvlijmen.nl 

Penningmeester
Eric Hendriks 
penningmeester@macvlijmen.nlE-mail: voorzitter@macvlijmen.nl 

Circuitlocatie: Sportpark “De Heuvelen" 
Nieuwkuijkseweg 3 5253 PA Nieuwkuijk 
Het circuit is geschikt voor: EOR-10 
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen

MAC Vlijmen

http://www.macvlijmen.nl
mailto:info@macvlijmen.nl
mailto:tomraymakers@gmail.com
mailto:PmMacVlijmen@kpnmail.nl
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Aangesloten instellingen
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Model Auto Club Heemstede (MACH) 
Website: www.mach.nl 
E-mail: info@mach.nl 
Postadres: Postbus 302

2100 AH Heemstede 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Sander de Graaf Sander de Graaf Ben de Jong 
E-mail: voorzitter@mach.nl secretaris@mach.nl penningmeester@mach.nl 
Telefoon: (0255) 51 57 20 (0255) 51 57 20 (0252) 62 69 68 
Mobiel: 06-53 17 86 58 

Circuitlocatie: Cruquiusweg 45, 2102 AS  Heemstede (GPS: 52”20ʼ34.78 N, 04”38ʼ10.68 E)
Telefoon: (023) 529 10 12 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:

MACH
Naam: Model Auto Club Heemstede
Website: www.machheemstede.nl
E-mail: info@machheemstede.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester

   Naam:         Govert Verbeke Jeroen Scholing Max Hordijk

Circuitlocatie:                                          Cruquiusweg 43, 2102 LS Heemstede (GPS: 52”20’34.78 N, 04”38’10.68 E)

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,– per dag
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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Model Auto Club Heemstede (MACH) 
Website: www.mach.nl 
E-mail: info@mach.nl 
Postadres: Postbus 302

2100 AH Heemstede 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Sander de Graaf Sander de Graaf Ben de Jong 
E-mail: voorzitter@mach.nl secretaris@mach.nl penningmeester@mach.nl 
Telefoon: (0255) 51 57 20 (0255) 51 57 20 (0252) 62 69 68 
Mobiel: 06-53 17 86 58 

Circuitlocatie: Cruquiusweg 45, 2102 AS  Heemstede (GPS: 52”20ʼ34.78 N, 04”38ʼ10.68 E)
Telefoon: (023) 529 10 12 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:



NOMAC Jaarboek 20191.8

Aangesloten instellingen

MBC De Sluis
Naam: Model Bouw Club De Sluis
Website: www.mbcdesluis.nl
E-mail: info@mbcdesluis.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Alex Everling

 
 Martijn Aarden Wim de Hoek

E-mail: voorzitter@mbcdesluis.nl secretariaat@mbcdesluis.nl penningmeester@mbcdesluis.nl
    

Circuitlocatie: Recreatie Centrum De Sluis, Ankerpad 2 2802 RD Gouda

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,– per dag

 voor wInschrijving edstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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Model Bouw Club De Sluis 
Website: www.mbcdesluis.nl 
E-mail: info@mbcdesluis.nl 
Postadres: Kobelaan 182 

3067 MD  Rotterdam 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Michael Lepelaar Leon Kruit Freek Hofman 
E-mail: voorzitter@mbcdesluis.nl secretariaat@mbcdesluis.nl penningmeester@mbcdesluis.nl 
Telefoon:  

Circuitlocatie: Recreatie Centrum De Sluis, Ankerpad 2, 2802 RD  Gouda
Telefoon: - 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50
Openingstijden: 
-niet-leden: op afspraak 
-maandag t/m vrijdag: BC10 & BC08: 10:00 uur t/m 19:00 uur 

EC10: 10:00 tot 22:00 uur 
-zaterdag & zondag: BC10 & BC08: 10:00 uur t/m 17:00 uur 

EC10: 10:00 uur tot 22:00 uur 
Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via E-mail wedstrijdleiding@mbcdesluis.nl. 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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Model Bouw Club De Sluis 
Website: www.mbcdesluis.nl 
E-mail: info@mbcdesluis.nl 
Postadres: Kobelaan 182 

3067 MD  Rotterdam 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Michael Lepelaar Leon Kruit Freek Hofman 
E-mail: voorzitter@mbcdesluis.nl secretariaat@mbcdesluis.nl penningmeester@mbcdesluis.nl 
Telefoon:  

Circuitlocatie: Recreatie Centrum De Sluis, Ankerpad 2, 2802 RD  Gouda
Telefoon: - 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50
Openingstijden: 
-niet-leden: op afspraak 
-maandag t/m vrijdag: BC10 & BC08: 10:00 uur t/m 19:00 uur 

EC10: 10:00 tot 22:00 uur 
-zaterdag & zondag: BC10 & BC08: 10:00 uur t/m 17:00 uur 

EC10: 10:00 uur tot 22:00 uur 
Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via E-mail wedstrijdleiding@mbcdesluis.nl. 

Circuitplattegrond:
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MRCZ
Naam: Model Racing Club Zeeland
Website: www.mrcz.nl

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter
Naam:  Pedro Janse 
E-mail: 

Secretaris  
secretaris@mrcz.nl

Penningmeester   
Remon Vermeulen 
penningmeester@mrcz.nl

Circuitlocatie: Ritthemsestraat 498, 4389 PA Ritthem,Zeeland 
Het circuit is geschikt voor: OR08, OR10
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,00 per dag 
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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MRG
Naam: Model Race Genk vzw
Website: www.modelracegenk.be

         E-mail: info@modelracegenk.be

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Gilbert Satijn  Bert Aerts  Marleen Dewaelheyns
E-mail: voorzitter@modelracegenk.be secretaris@modelracegenk.be penningmeester@modelracegenk.be

Circuitlocatie: (dit is geen postadres!) Damstraat 3 (Horensberg) B-3600 Genk [België]
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen

NOMAC Jaarboek 2012xxii

Model Race Genk vzw (MRG) 
Website: www.modelracegenk.be 
E-mail: bestuur@modelracegenk.be 
Postadres: Dieplaan 29 B9

B-3600 Genk (België) 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Marc Dupont Bert Aerts Gilbert Satijn 
E-mail: voorzitter@modelracegenk.be secretaris@modelracegenk.be gilbert@modelracegenk.be
Telefoon: +32 478 977835 +32 470 985546 +32 487 599505 

Circuitlocatie: Horensbergdam (Europalaan), B-3600 Genk (België) – dit is geen postadres
Het circuit is geschikt voor: BC05, BC08, BC10 en EC10 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website. 

Circuitplattegrond:



NOMAC Jaarboek 2019 1.11

MRM
Naam: Model Racing Midland
Website: www.modelracingmidland.nl
E-mail: modelracingmidland@hotmail.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Anne-Jan de Vries  Maaike de Vries  Maaike de Vries 

Circuitlocatie: Talingweg 89, 8218 NX, Lelystad
Het circuit is geschikt voor: EC10
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,00 per 
dag Inschrijving voor wedstrijden: via de website

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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Racing Arena Limburg
Naam: Racing Arena Limburg
Website: www.racingarenalimburg.nl   
E-mail: info@racingarenalimburg.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester

Naam: 

Circuitlocatie: Nusterweg 66, 6136 XB, Sittard Het circuit is 
geschikt voor: EC10, EC12 en OR10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 14,00 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: Myrcm

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen
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RACO2000
Naam: RACO2000
Website: www.raco2000.nl
E-mail: info@raco2000.nl

Bestuurders:
Functie:      Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam Jos Remmerde

secretaris@raco2000.nlE-mail: voorzitter@raco2000.nl 
          Ralf Giangotti                                                                      Vacant 

penningmeester@raco2000.nl

Circuitlocatie: Floridadreef 17, Utrecht

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, R08, OR06, EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,– per dag

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen

NOMAC Jaarboek 2012xviii

RACO2000 
Website: raco2000.nl 
E-mail: info@raco2000.nl 
Postadres: 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris
Naam: Oscar Hartman Henk Dik
E-mail: voorzitter@raco2000.nl secretaris@raco2000.nl penningmeester@raco2000.nl
Telefoon:  06-12425644 

Circuitlocatie: Floridadreef 17, Utrecht 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, OR06 en EC10. 
Tevens is er een indoor circuit voor mini electro-racers.
Kosten circuitgebruik voor niet-leden:  

Inschrijving voor wedstrijden: via de website. 

Circuitplattegrond:
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RC HotWheels
Naam: Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels
Website: www.rchotwheels.nl
E-mail: info@rchotwheels.nl

Bestuurders:
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam:                   
E-mail: voorzitter@rchotwheels.nl secretaris@rchotwheels.nl penningmeester@rchotwheels.nl
 

Circuitlocatie: Sportvelden de ‘Zandweerd’, Sportveldenlaan 1, 7412 AZ Deventer
Het circuit is geschikt voor: EC10

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 5,– per dag 

Inschrijving voor wedstrijden:                                                              via MyRCM

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen 
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Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels 
Website: www.rchotwheels.nl 
E-mail: info@rchotwheels.nl 
Postadres: 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Jan Beuze Martijn van der Heijden Erik Oosthof 
E-mail: voorzitter@rchotwheels.nl secretaris@rchotwheels.nl penningmeester@rchotwheels.nl
Telefoon:

Circuitlocatie: Sportcomplex ʻZandweerdʼ, Sportveldenlaan 1, 7412 AZ Deventer
Het circuit is geschikt voor: EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €5,00 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website. 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen Aangesloten instellingen 
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Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels 
Website: www.rchotwheels.nl 
E-mail: info@rchotwheels.nl 
Postadres: 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Jan Beuze Martijn van der Heijden Erik Oosthof 
E-mail: voorzitter@rchotwheels.nl secretaris@rchotwheels.nl penningmeester@rchotwheels.nl
Telefoon:

Circuitlocatie: Sportcomplex ʻZandweerdʼ, Sportveldenlaan 1, 7412 AZ Deventer
Het circuit is geschikt voor: EC10 
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €5,00 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: via de website. 

Circuitplattegrond:

Herman Janssen Marten Schaake Erik Oosthof
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Real80
Naam: Model Racing Club Real80
Website: www.real80.nl
E-mail: real80@gmail.com

Bestuurders:
Functie:  Voorzitter ecretarisS Penningmeester
Naam:          Cor ten Hoor

Circuitlocatie: Winschoterweg 1K, Groningen

Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, EC10, Brandstof Offroad, Elektro Offroad

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 7,50 per dag

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen 
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Model Racing Club Real80 
Website: www.real80.nl 
E-mail: kamposcholte@real80.nl
Postadres: Briljantstraat 123 

9743 ND Groningen 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris Penningmeester
Naam: Bram Kuijer Ben v.d. Veen Kampo Scholte 
E-mail: a.kuijer@home.nl  kamposcholte@real80.nl
Telefoon:  050-5713792 050-5713792 

Circuitlocatie (dit is geen postadres!): Winschoterweg 1K, Groningen 
Telefoon: (050) 542 34 34 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10, Brandstof Offroad, Electro Offroad
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:

Aangesloten instellingen 

NOMAC Jaarboek 2012 xv

Model Racing Club Real80 
Website: www.real80.nl 
E-mail: kamposcholte@real80.nl
Postadres: Briljantstraat 123 

9743 ND Groningen 

Bestuurders: 
Functie: Voorzitter Secretaris
Naam: Bram Kuijer Ben v.d. Veen Kampo Scholte 
E-mail: a.kuijer@home.nl  kamposcholte@real80.nl
Telefoon:  050-5713792 050-5713792 

Circuitlocatie (dit is geen postadres!): Winschoterweg 1K, Groningen 
Telefoon: (050) 542 34 34 
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10, Brandstof Offroad, Electro Offroad
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag 

Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website 

Circuitplattegrond:

Bas Oostland
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2  Reglement Nederlandse Kampioenschappen

2.1  

2.2  

Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

Doel
Dit reglement heeft tot doel het waarborgen van de status “Nederlands Kampioenschap”.

Toekennen status “Nederlands Kampioenschap”

– Het Sectiebestuur kan een voorstel doen aan het Algemeen Bestuur voor het instellen van een
Nederlands Kampioenschap voor een klasse.

– Per wedstrijdklasse kan slechts één Nederlands Kampioenschap worden ingesteld. Eventuele
subcompetities, bijvoorbeeld op basis van leeftijd of prestatie, dragen een andere naam 

 (bijvoorbeeld NOMAC Cup).
– Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid om de status “Nederlands Kampioenschap” toe 
 te kennen. 
 Criteria die hierbij kunnen worden gehanteerd zijn bijvoorbeeld:
– De periode (aantal jaren) waarbinnen de nieuwe (sub)klasse zijn levensvatbaarheid moet 
 bewijzen, en/of
– De mate waarin het kampioenschap de beoefening van de modelautosport bevordert.

2.3  Organisatie
Nederlandse Kampioenschappen voor modelautoraces worden met inachtneming van de
nationale en internationale regels voor competitie ingesteld door de NOMAC en worden
verreden aan de hand van daartoe op de NOMAC wedstrijdkalender per klasse aangegeven
wedstrijden.
De betreffende kampioenschappen zijn voor zover niet anders wordt aangegeven,
kampioenschappen voor rijders.
De wedstrijden voor de Nederlandse Kampioenschappen Modelautoracen worden
georganiseerd door een door de NOMAC aan te wijzen organisatie, hierna aan te duiden
met “de organisator”. De organisator ontvangt hiervoor van de NOMAC een vergoeding van
€10,00 per wedstrijddag (een dag waarop een kwalificatie en/of een finale wordt verreden)
per afgegeven licentie in de betreffende klasse.
Wedstrijden die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap kunnen ook meetellen voor
andere kampioenschappen, mits dit schriftelijk is aangevraagd door de insteller bij het
Algemeen Bestuur en schriftelijk door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd.

2.4  Deelname, inschrijfgeld en inschrijving
Deelname aan wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap staat open voor houders
van een NOMAC rijderslicentie van de betreffende klasse die het inschrijfgeld hebben
voldaan.
Het inschrijfgeld voor een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap is gelijk aan de in
artikel 2.3 genoemde vergoeding.
Het inschrijfgeld kan worden voldaan
– voor alle wedstrijden voor het Kampioenschap gezamenlijk bij de penningmeester van 
 NOMAC vóór de eerste wedstrijd – de rijder is dan tevens ingeschreven voor alle wedstrijden; 

of
– per wedstrijd bij de sectievertegenwoordiger. In het laatste geval is tevens €5 administratie- 
 kosten verschuldigd en dient de rijder zich uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de 
 wedstrijden in te schrijven bij het sectiebestuur.

2.5  Nederlands Kampioen
Tenzij in het Sectiereglement anders is aangegeven, is de rijder die in een betreffende klasse het 
hoogste puntentotaal heeft behaald Nederlands Kampioen. In iedere klasse, als in dit reglement on-
der Nederlandse Kampioenschappen genoemd, kan een Nederlands Kampioenschap worden behaald.
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2.6  Prijsuitreiking
De Sectiebesturen organiseren jaarlijks gezamenlijk een Prijsuitreiking waarbij alle, op bovenstaande 
wijze tot stand gekomen, kampioenen een trofee zullen ontvangen. Het Algemeen Bestuur kan 
besluiten ook de nummers twee en drie uit het betreffende kampioenschap te huldigen door middel 
van een trofee.
Het protocol voor de uitreiking van deze prijzen dient door het Sectiebestuur dusdanig geregeld te 
zijn dat recht wordt gedaan aan de prestatie van de prijswinnaars.
Een ieder die in aanmerking komt voor huldiging wordt tijdig door het Sectiebestuur schriftelijk 
uitgenodigd. Bij afwezigheid op de Prijsuitreiking vervalt het recht op enige prijs, behalve in geval 
van overmacht, zulks ter beoordeling van het Sectiebestuur.

2.7  Puntentelling
Tenzij anders in de Sectiereglementen is bepaald, zullen voor de klassen genoemd in artikel 11 per 
wedstrijd aan de hand van de klassering als volgt wedstrijdpunten worden toegekend: 1e:150, 2e:140, 
3e etc.:131, 123, 116, 110, 105, 100, 96, 92, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64, 61, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 
46, 44, 42, 40, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,etc
Ingeval een Nederlandse klasse één of meer wedstrijden van het Kampioenschap in het buitenland 
rijdt, eventueel gecombineerd met met deelnemers uit andere landen, kan een klassement opgesteld 
worden waarin alleen die rijders voorkomen die in het bezit zijn van een NOMAC Rijderslicentie. Dit 
klassement bepaalt dan het Nederlands Kampioenschap
voor deze klasse.

2.8  Minimum aantal deelnemers en wedstrijden
– Wil er voor een klasse een Nederlands Kampioenschap worden ingesteld, dan dienen er voor

aanvang van de eerste wedstrijd minimaal 7 rijderslicenties te zijn verstrekt.
– Elk Nederlands Kampioenschap dient uit minimaal vier wedstrijden te bestaan.

2.9  

2.10  

2.11  

Klassement
Er zijn geen aftrekresultaten, tenzij anders vermeld in de Sectiereglementen.

Ex aequo regeling
In het geval van een gelijke stand in het eindklassement voor het Nederlands Kampioenschap telt het 
eindresultaat van de laatste wedstrijd welke verreden is voor het Nederlands Kampioenschap voor de 
desbetreffende klasse waaraan de gelijkgeëindigde deelnemers hebben deelgenomen. De deelne-
mer die in die wedstrijd voor de ander(en) is geëindigd in de einduitslag van die wedstrijd krijgt dan 
de hoogste plaats in de eindrangschikking toegewezen. Mocht er geen wedstrijd voor het Nederlands 
Kampioenschap zijn geweest waaraan beide deelnemers hebben deelgenomen dan verkrijgen beiden 
de gelijke positie in het eindklassement.

Nederlandse Kampioenschappen
In 2019 zullen de volgende Nederlandse Kampioenschappen worden verreden:

– Brandstof Circuit 1:8
– Brandstof Circuit 1:10 200mm
– Brandstof Circuit Large Scale 

Toerwagens
– Electro Circuit 1:8 / 1:10
Wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap worden zoveel mogelijk verreden over 
maximaal twee weekeinden per maand in de maanden april tot en met oktober.

2.12 Slotbepaling
– Uitsluitend volwaardige leden (aangesloten instellingen), die zich in het organiseren van wed- 
 strijden hebben gekwalificeerd, zulks ter beoordeling door het Algemeen Bestuur, kunnen aan 

spraak maken op de organisatie van een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap.
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– Aangesloten instellingen die gedurende drie of meer jaren geen wedstrijd voor het Nederlands
Kampioenschap hebben georganiseerd dienen hieraan voorafgaand tenminste één open club- 

 wedstrijd succesvol te hebben georganiseerd.
– Aanmeldingen voor het organiseren van een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap

dienen bij het Sectiebestuur te geschieden.
– Toegewezen wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap worden verreden op de eigen,

bij de NOMAC bekend staande, accommodatie van de organiserende aangesloten instelling.
Afwijking hiervan, c.q. het wijzigen van wedstrijden kan alleen met schriftelijke toestemming,
nadat dit schriftelijk is aangevraagd bij het Sectiebestuur.

– Op de datum waarop een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap wordt verreden en op
de datum waarop de Sectievergadering wordt gehouden, zal overigens geen enkele wedstrijd in
dezelfde klasse worden georganiseerd waaraan anderen dan clubleden mogen deelnemen.

– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.
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3  Reglement Licenties
Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

3.1  Doel
Het uitgeven van licenties heeft ten doel om leden van bij de NOMAC aangesloten instellingen op 
gecontroleerde wijze te laten deelnemen aan wedstrijden voor nationale en internationale kampi-
oenschappen. Het controleert de reglementskennis, de rijvaardigheid en het gedrag van de licentie-
houders.

3.2  Soorten licenties
Onderscheiden worden de volgende licenties:
a) NOMAC rijderslicentie
De NOMAC rijderslicentie is verplicht om deel te kunnen nemen aan alle onder auspiciën van de 
NOMAC georganiseerde Nederlandse Kampioenschappen, tenzij de aankondiging van de wedstrijd 
anders vermeldt.
Het Sectiebestuur is gerechtigd om een deelnemer in een bepaalde klasse in te delen, bijvoorbeeld 
gebaseerd op de prestatie van de deelnemer.
b) EFRA rijderslicentie
Voor het rijden van E.C. en W.C. dient men vanaf 2019 in het bezit te zijn van een NOMAC 
licentie van het betreffende jaar.

3.3  Algemene voorwaarden
Voor een rijderslicentie moet de aanvrager:
a) clublid zijn bij een bij de NOMAC bij de betreffende sectie aangesloten instelling,
b) een verklaring van geen bezwaar van het bestuur van zijn aangesloten instellingoverleggen, en
c) naar het oordeel van het Sectiebestuur voldoende reglementskennis en rijvaardigheid bezitten. 
Het Sectiebestuur kan aanvullende eisen stellen voor de toekenning van een licentie.
Een NOMAC rijderslicentie wordt afgegeven voor één klasse. Het is mogelijk om voor meer dan één 
klasse evenzovele NOMAC rijderslicenties aan te vragen.

3.4  Toekenning, afgifte en geldigheid

– Rijderslicenties worden namens de NOMAC toegekend door het Sectiebestuur.
– Alle licenties worden afgegeven door het Secretariaat van de NOMAC.
– Toegekende rijderslicentie zijn op de website van de Nomac terug te vinden, ook het 

sectiebestuur is tijdens de N.K. wedstrijd voorzien van deze lijst.
– Licenties zijn uitsluitend geldig in het op de website vermelde uitgifte jaar. 

Het Sectiebestuur kan voor het vernieuwen van de rijderslicenties nadere voorwaarden 
stellen (bijvoorbeeld tijdsduur houderschap licentie, feitelijke deelname aan 
wedstrijden enzovoorts).

– Het Algemeen Bestuur kan een licentie weigeren of intrekken na ingewonnen advies 
van het Sectiebestuur.
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3.6  Overzicht kosten licenties
Ad 3.4 sub 4:  Afgifte NOMAC rijderslicentie: € 40,00

Afgifte EFRA rijderslicentie:

– De EFRA licentie bestaat niet meer in 2019. Indien er aan 
G.P. ,E.C. of W.C. word mee gedaan dient men in het 
bezit te zijn van een geldende NOMAC rijders licentie van
het betreffende jaar.

– De organiseerende club dient vooraf aan de N.K. wedstrijd te controleren of de ingeschreven rijders in 
het bezit zijn van een geldig rijder licentie.
Dit kan via de website van de Nomac onder tabblad licenties.
Bij vragen kan met zich wenden tot het secretariaat van de Nomac of bij het sectiebestuur.
– Rijderslicenties blijven eigendom van de NOMAC. De houder van een licentie is verplicht om deze op 
eerste vordering van het Algemeen Bestuur in te leveren.
– Geschillen over licenties zullen door het Algemeen Bestuur worden beslecht na ingewonnen advies 
van het Sectiebestuur.
– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur. 

Algemene bepalingen3.5  
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4  Reglement Radio-apparatuur

4.1  

Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

Apparatuur
De radio zend- en ontvangapparatuur die gebruikt mag worden ten behoeve van de besturing van 
modelauto’s tijdens evenementen die onder auspiciën van de NOMAC binnen Nederland worden 
ver-reden, is voorgeschreven door de Nederlandse en/of Europesewetgeving:

a) Zenders die zijn aangeschaft vóór 01-01-1996 moeten voorzien zijn van een Nederlandse
typegoedkeuring.
Z enders die na deze datum zijn aangeschaft moeten voldoen aan de R&TTE– en de EMC– 
richtlijn van de Europese Unie. Zenders die aan deze richtlijnen voldoen, zijn voorzien van het –
merk. Uit de R&TTE–richtlijn: The CE marking must be affixed to the product or to its data 
plate. A dditionally it must be affixed to the packaging, if any, and to the accompanying 
documents.  The CE marking must be affixed visibly, legibly and indelibly.

b) De zender mag niet eigenhandig gemodificeerd zijn.
c) De zender moet gebruikt worden voor de frequenties waarvoor deze is goedgekeurd.
d) Het uitgestraalde vermogen mag niet groter zijn dan 100 mW effectief uitgestraald vermogen 

(e.r.p). 

Het eigenhandig modificeren van zenders door het aanpassen van het aantal batterijen, het gebrui-
ken van externe accupakketten of het gebruik van andere kristallen (andere frequenties) dan waar 
de zender voor verkocht is, doet de type – of – goedkeuring vervallen en is daarom dan ook niet 
toegestaan.
De Nieuwsbrief 08-03 FIS, december 2003 van het Agentschap Telecom vermeldt dat het radio-
grafisch besturen van modellen een toepassing is die onder voorwaarden is vrijgesteld van de 
vereiste van een vergunning. De nieuwsbrief noemt voor modelbesturing geen voorwaarden die aan 
de antenne worden gesteld en stelt expliciet dat hierdoor alle typen antennes zijn toegestaan zolang 
het maximaal toelaatbare uitgestraalde vermogen niet wordt overschreden.
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4.2  Frequenties
De frequenties die zonder vergunning gebruikt mogen worden ten behoeve van de besturing van 
modelauto’s tijdens evenementen die onder auspiciën van de NOMAC binnen Nederland worden ver-
reden, worden voorgeschreven door het Nationaal Frequentieregister. 
Vanaf 14-01-2004 zijn de volgende frequenties toegestaan zonder vergunning (alle getallen in MHz):
a)  26,995  27,045  27,095  27,145  27,195
 30,085  30,095  30,105  30,115  30,185  30,195
 40,665  40,675  40,685  40,695
 40,715  40,725  40,735  40,765  40,775  40,785
 40,815  40,825  40,835  40,865  40,875  40,885
 40,915  40,925  40,935  40,965  40,975  40,985

b) 2400 t/m 2483,5 mits de apparatuur gebruik maakt van de direct sequence spread spectrum 
techniek.

Het is evenwel mogelijk om voor een evenement vergunning aan te vragen voor het gebruik van an-
dere frequenties (bijvoorbeeld een evenement waaraan buitenlandse rijders kunnen deelnemen). De 
organisatie van het evenement dient hiervoor kontakt op te nemen met het Agentschap Telecom 
van het Ministerie van Economische Zaken. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een 
opsomming van de gewenste frequenties en van de datum en de geografische locatie waarop het 
evenement plaats zal vinden.

Het Agentschap Telecom is als volgt te bereiken:

– via het web: www.agentschaptelecom.nl
– telefoon: (050) 587 74 44 werkdagen 8:00 - 17:00 

uur.
– e-mail: info@agentschaptelecom.nl
– fax: (050) 587 74 00
– postadres: Postbus 450, 9700 AL Groningen
– bezoekeradres: Emmasingel 1, 9726 AH 

Groningen 
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5  Algemeen Wedstrijd Reglement
Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

5.1  Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle door of namens de NOMAC georganiseerde wedstrijden voor 
een Nederlands Kampioenschap.

5.2  Race/wedstrijd
Een race is een competitie, waarbij twee of meer wagens gelijktijdig van achter dezelfde startlijn van 
start gaan, meermalen hetzelfde traject volgen, waarbij de winnaar de deelnemer is die als eerste 
een bepaalde afstand heeft afgelegd of als eerste de grootste afstand in een bepaalde tijd heeft 
afgelegd, inbegrepen een eventueel opgelegde handicap. De races worden gehouden op een in het 
Sectiereglement nader te noemen, afgezette baan.
Een wedstrijd is het totaal van gecontroleerde training(en) en races, inclusief opstellen, opwarm-, 
proef- en uitloopronde(n) en prijsuitreiking.

5.3  Toepasselijke reglementen
De wedstrijden worden gehouden overeenkomstig de bepalingen van de
1. NOMAC Sectie Reglementen,
2. Algemene NOMAC reglementen,
3. EFRA reglementen.
De bovenstaande volgorde van de opsomming van de reglementen is de prioriteitsvolgorde in
welke de reglementen dienen te worden toegepast. Opname van een reglement in een dergelijke 
prioriteitsvolgorde betekent automatisch dat de bepalingen ervan van toepassing zijn indien en voor 
zover in een reglement met een hogere prioriteit niet anders is bepaald.
De deelnemer onderwerpt zich door inschrijving aan alle, op het desbetreffende evenement van 
toepassing zijnde, bovengenoemde reglementen.

5.4  Bindende taal
De bindende taal is de taal van de oorspronkelijke tekst, zoals de Engelse taal voor bepalingen uit de 
EFRA-reglementen en de Nederlandse taal voor de NOMAC-reglementen.

5.5  Sectiereglementen
Secties waarin wedstrijden worden verreden van namens de NOMAC ingestelde “Nederlandse Kam-
pioenschappen” voor bepaalde klassen of categorieën zijn verplicht om voor elk van deze klassen of 
categorieën een reglement op te nemen in het Sectiereglement. 
Sectiereglementen dienen door het Sectiebestuur jaarlijks vóór 1 januari ter controle en accordering 
te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur om in het Jaarboek gepubliceerd te kunnen wor-
den. Bij een latere aanleverdatum zal het Sectiereglement van het voorgaande jaar in het Jaarboek 
worden opgenomen. Het Algemeen Bestuur kan bindend voorschrijven dat (onderdelen van) de 
voorgelegde Sectiereglementen worden aangepast, aangevuld of anderszins gewijzigd.
Het Algemeen Bestuur zal de betrokken secties binnen één maand na de vorenvermelde uiterste 
indieningsdatum over zijn bevindingen informeren.
In uitzonderingsgevallen - bijvoorbeeld wanneer de eerste race voor een bepaalde klasse of categorie 
pas geruime tijd na de gebruikelijke seizoenstart plaats vindt - kan het Algemeen Bestuur een sectie 
toestemming verlenen om het onderhavige Sectiereglement op een later, nader overeen te komen, 
tijdstip in te dienen.

Sectiereglementen die niet aan het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd, dan wel door het Algemeen 
Bestuur niet accoord zijn bevonden, hebben geen rechtskracht. 
Tussentijdse wijzigingen van Sectiereglementen dienen uiterlijk 4 (vier) weken (i.v.m. publicatie) voor 
de datum van het eerstvolgende evenement van de betrokken klasse, waarbij deze van kracht dienen 
te zijn, ter controle en accordering aan het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. De wijzigin-
gen hebben pas geldigheid na accoord bevinding door het Algemeen Bestuur en nadat zij aan de 
deelnemers en andere belanghebbenden bekend zijn gemaakt. Uitsluitend in geval van force-majeur, 
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e.e.a. ter beoordeling van de Sportcommissaris, kan onmiddellijk voor of tijdens een wedstrijd ad-hoc 
een wijziging in een Sectiereglement worden aangebracht. In het geval deze wijziging een permanent 
karakter dient te krijgen, dient zij z.s.m. na de desbetreffende wedstrijd - en in elk geval vóór een vol-
gende wedstrijd van de onderhavige klasse of categorie - alsnog ter controle en accordering aan het 
Algemeen Bestuur te worden voorgelegd; in het geval het een eenmalige, tijdelijke wijziging betreft, 
volstaat een mededeling ter zake aan het Algemeen Bestuur.

5.6  Aansprakelijkheid
a) Uitsluiting aansprakelijkheid
 Noch de NOMAC, noch het Algemeen Bestuur, noch de secties en/of enige andere organisator

waaraan door de NOMAC een organisatielicentie is toegekend, noch haar officials, noch de pro 
motor, noch de circuit- of baaneigenaar, noch de medewerkers van en op het circuit of baan zijn
tegenover de deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden en/of andere personen aansprakelijk
voor enige schade, die uit of bij deelneming aan evenementen van of onder auspiciën van de
NOMAC tijdens en/of gedurende wedstrijd, training of oefendagen mocht ontstaan.

b) Vrijwaringsclausule/aansprakelijkheidsclausule
 Alvorens de rijders aan een evenement kunnen deelnemen, moeten zij de zgn. aansprakelijkheids- 
 clausule tekenen. Deze clausule is in de inschrijfformulieren opgenomen. De tekst hiervan luidt  

als volgt:
 ”De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan trainingen en/of races zowel voor  

hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risicoʼs  
voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De  
deelnemer neemt deze risicoʼs uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De NOMAC, haar sectiebe 
sturen, haar organisatoren en haar medewerkers, promotors, medewerkers circuits, bestuursle 
den en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in  
verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet  
of grove schuld zijdens de NOMAC.

5.7  

5.8  

De deelnemer verklaart dat hij/zij de NOMAC, noch de hierboven genoemde personen of instanties 
aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de 
trainingen en/of races geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.”
Rijders die de clausule niet voor accoord ondertekenen, worden niet tot de wedstrijd toegelaten.

Verzekering
Ten behoeve van de bij de NOMAC aangesloten instellingen en hun leden wordt een wettelijke aan-
sprakelijkheidsverzekering gesloten, welke van kracht is gedurende alle evenementen. Ten opzichte 
van een deelnemer wordt ieder ander als derde beschouwd, echter met uitsluiting van een andere 
deelnemer. W.A.-schade welke de deelnemers elkaar toebrengen, hetzij bestaande uit persoonlijk 
letsel al of niet de dood ten gevolge hebbende, hetzij bestaande uit materiële schade (bijv. aan een 
deelnemende modelauto) is derhalve niet onder deze verzekering gedekt.
Indien elders een verzekering is gesloten, welke de hierboven genoemde risicoʼs geheel of gedeelte-
lijk dekt of zou dekken, indien deze verzekering niet was afgesloten, wordt onder deze verzekering 
slechts vergoeding verleend, voor zover de schade het bedrag te boven gaat, dat uit hoofde van 
de elders gesloten verzekering is uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien deze verzekering niet 
bestond. Noch de aangesloten instelling, noch de promotor, noch de circuit- of baaneigenaar, noch de 
NOMAC draagt met betrekking tot de totstandkoming en de nakoming van bovenvermelde verzeke-
ring enigerlei verantwoordelijkheid jegens wie dan ook.
De originele tekst in de verzekeringspolis is bindend.

Inschrijving
Alle ingeschreven rijders dienen zich tussen 08:00 uur en 08:45 uur op de wedstrijddag te melden 
bij de organiserende club. Indien mogelijk, kan dit eveneens op de dag voorafgaande aan de 
wedstrijddag tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 17:00 uur en 18:00 uur. Niet of niet tijdig 
melden heeft tot gevolg dat de betreffende rijder niet zal deelnemen aan de wedstrijd. 
Door inschrijving verklaart de rijder uitdrukkelijk dat de ingeschreven modelauto in alle opzichten 
voldoet aan de reglementen en volledig geschikt is voor deelname aan het betrokken evenement. 
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Deze aansprakelijkheid van de rijder wordt niet opgeheven door het goedkeuren van de modelauto 
door de Technische Commissaris.
Per klasse kan een deelnemer slechts met één auto inschrijven. Deze auto mag gedurende het hele 
evenement slechts door deze deelnemer worden bestuurd.
Ter controle hiervan kan de organisator het chassis van de modelauto (laten) merken.

5.9  Aanmelding
– De rijder meldt zich bij aankomst en bij voortijdig vertrek van het wedstrijdterrein aan respec- 
 tievelijk af bij de wedstrijdleiding. De rijder dient uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd

aanwezig te zijn.
– Iedere rijder is na aanmelding verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen van de officials.

5.10  Zend-apparatuur
– De rijder die een frequentie wenst te gebruiken conform Artikel 4.2 sub a), dient gebruik te

maken van de door de wedstrijdleiding toegewezen frequentie. Het wisselen van frequentie is
uitsluitend toegestaan op aanwijzing of na toestemming van de wedstrijdleiding.

– Bij gelijke frequenties van rijders, die frequenties gebruiken conform Artikel 4.2 sub a), in de- 
 zelfde (sub-)finale dient de laagst geplaatste rijder van frequentie te wisselen.
– Voor het wisselen van een frequentie conform Artikel 4.2 sub a), wordt maximaal tien minuten

uitstel verleend.
– De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor een goede en droge, onder toezicht

staande, opslag van de zenders tijdens het verloop van het evenement.
– Voor aanvang van de wedstrijd en onmiddellijk na afloop van elke heat of (sub-)finale dient de

zender door de rijder te worden geplaatst in de bovenbenoemde opslag.
– De zenders worden pas na afloop van het evenement aan de rijders teruggegeven.
 Alleen met nadrukkelijke toestemming van de wedstrijdleiding kan de rijder zijn zender voortijdig 

ophalen.
– De zender van een rijder mag uitsluitend zijn ingeschakeld tijdens het verrijden van de heat cq

finale waaraan de rijder deelneemt of zou kunnen deelnemen. Inschakelen van de zender op
andere momenten is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdlei 
der. Overtreding van dit gebod zal worden bestraft met onmiddelijke diskwalificatie voor de
wedstrijd.

– Tijdens een heat of (sub-)finale mag een rijder alleen met zijn zender van de rijdersstelling af
komen indien de zender is uitgeschakeld.

– Het is de rijder en zijn helper(s) niet toegestaan een mobiele telefoon aan te hebben staan op de
rijdersstelling, in de pits of tijdens het baan inzetten.

 Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, in de pits of tijdens het baaninzetten
wordt bestraft met 1 ronde aftrek van het resultaat van de heat/finale waarin cq. waarna de
overtreding is geconstateerd.

–  Het gebruik van zendapparatuur waarbij de ontvanger gegevens stuurt naar de zender is niet
toegestaan. In de brandstofklassen is het sturen van gegevens naar de zender over 
de voedingsspanning van de ontvanger toegestaan.

– Een LiPo-accu mag uitsluitend als accu voor de ontvanger worden gebruikt indien de accu is
gemonteerd in een ‘hardcase’ wanneer de accu buiten of aan de rand van het chassis is bevestigd. 
Indien de accu in de auto is bevestigd hoeft de accu niet gemonteerd te zijn in een ‘hardcase’,
maar moet de houder van een amper flexibel materiaal zijn en mag geen gaten bevatten. In de
pits mag de LiPo-accu uitsluitend buiten het bereik van brandstof, buiten de auto, in een LiPo-zak
en met behulp van een ‘balancer’ worden geladen.

5.11  Organisatie

5.11.1  Training
De organisator dient de dag voorafgaande aan de wedstrijd de mogelijkheid tot vrij trainen te geven. 
Het circuit dient van 10:00 uur tot 17:00 uur exclusief beschikbaar te zijn voor de rijders die deelne-
men aan het evenement.
Tijdens de training zijn de reglementen conform Artikel 5.3 onverkort van toepassing.
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Indien de wedstrijd bestaat uit verschillende klassen die gescheiden worden verreden, mag de  
organisator ervoor kiezen om de klassen gescheiden laten trainen.
De organisator dient tijdens de training een frequentiebord beschikbaar te hebben. De rijders dienen 
gebruik te maken van het frequentiebord conform de aanwijzingen van de organisator.

5.11.2  Indeling
De wedstrijdleiding stelt in overleg met het Sectiebestuur de startvolgorde en de heatindeling vast. 
De heatindeling is zoveel mogelijk overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap.
Aan indelingsverzoeken wordt indien mogelijk door de Wedstrijdleider gehoor gegeven.
De startvolgorde dient voor de rijders zichtbaar te worden opgehangen.
De wedstrijdleiding verstrekt voorafgaand aan de heats en aan de finales aan elke deelnemer een 
drietal zelfklevende startnummers, waarbij het cijfer zwart en de achtergrond wit van kleur is. Deze 
nummers dienen gebruikt te worden zoals ze zijn uitgegeven: ze mogen dus niet worden uitgeknipt.

5.11.3  Heats
Tijdens de heats wordt gebruik gemaakt van de “EFRA-staggered” start. Iedere auto die na het 
startsignaal voor de eerste keer de finishlijn passeert, start zijn eigen klok en begint zijn heat. Het 
is gedurende de eerste loze ronde, tot men voor de eerste keer de finishlijn passeert, verboden te 
passeren of de baan af te snijden, behoudens race incidenten. Voor wagens die te laat starten gaat de 
klok lopen op het moment dat één wagen één volle echte ronde op de computer heeft staan.
Om zich te kwalificeren voor een (sub-)finale moet de rijder tenminste één tellende ronde hebben 
gereden. Iedereen die zich kwalificeert krijgt punten voor het finale resultaat, ook al rijdt men niet in 
de betreffende finale.

5.11.4  Finales
Bij alle (sub-)finales wordt een Formule 1 Grid Start toegepast.
Een valse start bij een finale, d.w.z. het geheel of gedeeltelijk overschrijden van de voorste lijn van 
het startvak wordt bestraft met een “stop en go penalty”.
Vanaf het 30-seconden signaal is de uitgang van de pitsstraat gesloten en mogen de auto’s de pits 
niet meer verlaten. Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op een 
door hem te kiezen moment. Negeren van de sluiting van de pitsstraat zal worden bestraft met een 
“stop en go penalty”.
Auto’s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten, 
op voorwaarde dat aldus geen voordeel verkregen kan worden. De aftel procedure begint bij het “10” 
(seconden) signaal.

5.11.5  Uitstel
Uitstel wegens frequentieproblemen kan worden verleend voor alle finales. Uitstel wegens techni-
sche redenen wordt alleen verleend voor de finale en de halve finales. Per finale
éénmalig en bedraagt maximaal 10 minuten.
Uitstel moet worden aangevraagd voordat de rijders naar de start worden geroepen (vóór het 30-se-
conden signaal).
Rijders, die een frequentie gebruiken conform Artikel 4.2 sub b), kunnen geen uitstel aanvragen 
wegens frequentieproblemen.
Met uitzondering van uitstel aangevraagd wegens frequentieproblemen, dient de betreffende rijder 
van de “elfde” plaats op de grid, dan wel 4 meter achter het 10e startvak, te starten.

5.11.6  Regen
Eén droge heat voor iedereen betekent dat alle heats tellen, dus ook de natte. De droge heats hoe-
ven niet in dezelfde serie te zijn verreden.
In het “kerstboomsysteem” wordt bij regen gedurende de sub-finales het klassement opgemaakt met 
ex-aequo’s.

5.11.7  Pits
Toegang tot de pits is uitsluitend voorbehouden aan officials, rijders en hun helpers van de desbetref-
fende heat of finale. Zij dienen zich alszodanig te kunnen legitimeren
Tijdens de heats is één helper per auto toegestaan. Tijdens de (sub-)finales zijn twee helpers 
toegestaan. Tijdens de heats en (sub-)finales dienen alle reparaties en het tanken in de pits of in het 
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rennerskwartier te gebeuren. Kleinigheden, zoals het bevestigen van een vleugel mogen door een 
baaninzetter terzijde van de baan gebeuren, mits andere rijders daardoor niet gehinderd worden.
Bij het verlaten van de pits, of het weer de baan oprijden vanuit de berm heeft het circuit verkeer 
voorrang.
Na het finishsignaal is de uitgang van de pitsstraat gesloten en mogen er geen auto’s meer de pits 
verlaten.

5.11.8  Baaninzetten
Het inzetten van uit de baan geraakte auto’s en het terugbrengen van auto’s waarvan de motor is 
afgeslagen, gebeurt door de rijders uit de voorgaande heat of (sub-)finale. Hiertoe gaan na iedere 
heat of (sub-)finale de betreffende rijders baaninzetten. Bij de eerste heat beginnen de rijders uit de 
laatste heat met baaninzetten. De baaninzetters dienen een door de wedstrijdleiding ter beschikking 
gesteld reflecterend hesje te dragen tijdens het uitvoeren van hun taak, indien beschikbaar.
Niet baaninzetten tijdens de heat zal bestraft worden met maximaal 1 ronde aftrek op de beste 
heatscore van die dag, maar wordt altijd bestraft met 10 strafpunten.
Voor de eerste (sub-)finales worden de baaninzetters aangewezen door de wedstrijdleiding, dit zijn 
bij voorkeur de direct geplaatste rijders. Bij niet baaninzetten tijdens de (sub-)finales vervalt het 
resultaat dat men in de laatste (sub-)finale heeft bereikt. Rechtstreeks geplaatste rijders die niet 
baaninzetten bij de eerste (sub-)finales kunnen een start verbod opgelegd krijgen voor de finale en 
zodoende maximaal 10e worden in de betreffende finale.
Het is de rijder toegestaan een capabele vervanger te laten baaninzetten. Of een vervanger al dan 
niet capabel is, is ter beoordeling van de wedstrijdleiding of scheidsrechter. Er wordt aangenomen 
dat deze vervanger de nodige kennis van modelautoracen bezit. De baaninzetters moeten zonodig 
voor de wedstrijd worden geïnstrueerd over het omgaan met de auto’s.
Baaninzetters dienen op de hun aangewezen post te zijn vanaf het moment dat de baan open is voor 
de deelnemers aan de heat of (sub-)finale tot aan het moment dat de wedstrijdleiding alle deelne-
mers aan de heat of (sub-)finale heeft gefinished.
Baaninzetten is alleen toegestaan als de baaninzetters vanaf een veilige plaats kunnen werken.

5.11.9  Technische keuring
Zowel voor, tijdens, als na een heat of (sub-)finale heeft de wedstrijdleiding het recht auto’s en zend-
apparatuur te controleren.
De technische controle moet worden uitgevoerd met de hulpmiddelen, gereedschappen en materia-
len die door NOMAC beschikbaar zijn gesteld. Het gebruik van deze middelen dient overeenkomstig 
de handleiding of gebruiksaanwijzing te geschieden. Wanneer een middel niet aanwezig of niet 
(meer) bruikbaar is, mag de Technisch Commissaris in overleg met en met instemming van de Wed-
strijdleider en de Sectievertegenwoordiger een alternatief middel gebruiken.
Tijdens de technische controle kan het chassis van de auto worden gemerkt. Een gemerkt chassis 
mag alleen worden vervangen door een ander chassis na toestemming van de wedstrijdleiding en na 
inlevering van het gemerkte chassis bij de wedstrijdleiding.
Na afloop van iedere heat en (sub-)finale levert iedere rijder zijn zender en auto in. Wagens of zen-
ders die niet conform het reglement zijn verliezen het daarmee behaalde resultaat van die heat cq. 
verkrijgen de laatste plaats in de rangschikking van de (sub)finale. Er is o.a. controle op de juistheid 
van de startnummers, gewicht, afmetingen en motorspecificaties.
De rijder heeft de verantwoordelijkheid de modelauto op het juiste tijdstip ter keuring aan te bieden. 
De rijder dient op verzoek de Technisch Commissaris behulpzaam te zijn bij de demontage van een 
onderdeel van de modelauto. De rijder dient de aanwijzingen van de officials steeds stipt op te 
volgen.
De rijder van wie de modelauto, al dan niet naar aanleiding van een protest, een technisch onderzoek 
moet ondergaan, kan geen kosten of schadevergoeding vorderen van de NOMAC, organisator, de 
officials en evenmin van de partij die een protest heeft ingediend. 
Noch de NOMAC, noch de organisator noch de officials zijn verantwoordelijk voor enige schade of 
gevolgen in verband met een keuring ontstaan.

5.11.10  Diskwalifikatie
Rijders die zich onsportief gedragen moeten door de Sportcommissaris verdere deelname worden 
ontzegd of moeten worden uitgesloten van het evenement.
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Een rijder die zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding schuldig maakt aan handtastelijkheden, 
onheuse bejegeningen en/of het gebruik van alcohol, middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, 
stimulerende of verdovende middelen of die om andere fysieke of psychische reden niet bekwaam 
kan worden geacht voor het besturen van een modelauto, moet door de Sportcommissaris worden 
uitgesloten van het evenement en onmiddellijk worden verwijderd van het circuit. Jegens de rijder 
kan de Sportcommissaris het Algemeen Bestuur verzoeken om aanvullende maatregelen.
Een rijder, die zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding onbehoorlijk gedraagt na het betreden 
van de accomodatie, of waarvan de helper(s) of begeider(s) zich naar het oordeel van de wedstrijd-
leiding onbehoorlijk gedragen na het betreden van de accomodatie, kan door de Sportcommissaris 
worden uitgesloten van het evenement en samen met zijn helper(s) en begeleider(s) onmiddelijk wor-
den verwijderd van de accomodatie. Jegens de rijder kan de Sportcommissaris het Algemeen Bestuur 
verzoeken om aanvullende maatregelen.
De rijder die in enig document al dan niet opzettelijk een onjuiste verklaring heeft gedaan, kan door 
de Sportcommissaris uitgesloten worden van het evenement.

5.11.11  Uitslag en evaluatieformulier
De organisator stuurt een gewaarmerkte kopie van de einduitslag en het volledig ingevulde en 
ondertekende evaluatieformulier binnen een week na afloop van de wedstrijd naar het Secretariaat.

5.11.12  Officials
Met de term official worden de volgende functionarissen aangeduid:
– sportcommissarissen;
– wedstrijdleiders;
– tijdwaarnemers;
– technische commissarissen;
– scheidsrechters.
Zij kunnen één of meer assistenten hebben.
Noodzakelijk aanwezige officials
Ieder evenement heeft een wedstrijdleider.
Wanneer de uitslag van het evenement geheel of gedeeltelijk door tijd wordt bepaald, is er minstens 
één Tijdwaarnemer aanwezig.
Er is minstens één Technische Commissaris.
Aanwijzing van officials
Het Algemeen Bestuur kan een Sportcommissaris en/of een Scheidsrechter toewijzen aan wedstrij-
den voor het Nederlands Kampioenschap.
De organisator stelt de overige officials aan.
Benodigde kwalificaties
Wedstrijdleiders, Tijdwaarnemers en Technische Commissarissen dienen te beschikken over aantoon-
bare ervaring voor het onpartijdig uitvoeren van hun functie.
Scheiding van functies
Een official mag geen andere functie uitvoeren dan die waartoe hij is aangewezen.
Een official mag niet deelnemen aan het evenement waarbij hij zijn functie uitoefent.

5.11.13  Taken en bevoegdheden
• Sportcommissaris
De Sportcommissaris heeft de hoogste bevoegdheid bij de interpretatie van de reglementen. Hij is 
voor de uitvoering van zijn functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Be-
stuur. De verantwoording voor het uitvoeren van de reglementen ligt volledig bij de Wedstrijdleider 
en niet bij de Sportcommissaris.
De Sportcommissaris is bevoegd straffen op te leggen. De strafbevoegdheid van de Sportcommissa-
ris strekt zich uit tot organisatoren, officials, rijders en helpers.
Zo spoedig mogelijk na het einde van het evenement dient door de Sportcommissaris een onderte-
kend rapport bij het Secretariaat te worden ingediend, waarin een overzicht wordt gegeven van de 
bevindingen, van de bijzonderheden betreffende ingediende protesten, van de getroffen maatrege-
len alsmede van de adviezen betreffende eventueel nader te treffen maatregelen.
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De Sportcommissaris heeft tijdens het evenement de volgende bevoegdheden:
– het doen van uitspraken betreffende ingediende protesten, met inachtneming van de reglemen- 
 taire mogelijkheden van beroep;
– het opleggen van straffen en boetes bij overtredingen van de reglementen;
– het wijzigen van het aantal, volgorde en/of de samenstelling van de heats;
– het accepteren, weigeren of wijzigen van elke door een official voorgestelde correctie;
–  het bepalen of een herstart plaats zal hebben;
– het uitspreken van uitsluiting;
– het wijzigen van de rangschikking;
– het ontzeggen van (verdere) deelneming in het geval

- de rijder niet gerechtigd is deel te nemen;
- hij van mening is dat deelneming gevaarlijk is;
- de rijder zich onbehoorlijk gedraagt;
- de rijder zich aan bedrieglijke gedragingen schuldig maakt.

– het verwijderen of doen verwijderen van het wedstrijdterrein c.q. uit de wedstrijd van een rijder
die weigert de aanwijzingen van een official op te volgen;

– het uitstellen of afbreken van de wedstrijd;
– het vaststellen van de winnaar in geval van ex aequo;
– te beslissen of na uitsluiting van een rijder de lager geklasseerden een plaats opschuiven.
• Wedstrijdleider
De Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het verloop van het evenement en het handhaven van de 
reglementen.
Iedere official, met uitzondering van de Sportcommissaris en de Scheidsrechter, is ondergeschikt aan 
de Wedstrijdleider.
Hij ziet erop toe dat iedere official tijdig op zijn post is, voorzien is van de benodigde hulpmiddelen 
en rapporteert de afwezigheid van een official aan de Sportcommissaris.
Hij instrueert iedere official en rijder door middel van een briefing.
Hij ontvangt protesten van rijders en stelt deze onmiddellijk ter beschikking van de Sportcommissaris.
Hij verzamelt de rapporten van de Tijdwaarnemer, de Technische Commissaris en de Scheidsrechter 
om de einduitslag te kunnen opmaken.
Na het opmaken van de einduitslag vult hij onmiddellijk in overleg met de Sectievertegenwoordiger, 
het evaluatieformulier in.
Wanneer aan het evenement geen Sportcommissaris is toegewezen, verkrijgt de Wedstrijdleider de 
taken en bevoegdheden van de Sportcommissaris uitgezonderd het opleggen van geldboetes, anders 
dan de in het reglement genoemde geldstraffen.
Wanneer aan het evenement geen Scheidsrechter is toegewezen, verkrijgt de Wedstrijdleider de 
taken en bevoegdheden van de Scheidsrechter. Indien wel een Scheidsrechter aanwezig is, kan deze 
de Wedstrijdleider verzoeken hem te ondersteunen in zijn taken.
• Tijdwaarnemer
 Op instructie van de Wedstrijdleider start de Tijdwaarnemer de tijdmeting.
 Voor de tijdmeting gebruikt hij uitsluitend door NOMAC goedgekeurde apparatuur.
 Hij stelt de tijd vast waar de rijder recht op heeft.
 Hij ondertekent het tijdwaarnemingsrapport en overhandigt dit aan de Wedstrijdleider.
 Tenzij anders opgedragen door de Wedstrijdleider doet hij geen enkele mededeling

betreffende de tijdmeting aan anderen dan de Wedstrijdleider en Sportcommissaris.
• Technisch Commissaris
 De Technisch Commissaris stelt de conformiteit van de modelauto aan de technische reglemen- 
 ten vast. Dit kan zowel voorafgaand aan als tijdens het evenement geschieden.
 Hij gebruikt hiervoor uitsluitend hulpmiddelen volgens artikel 5.11.9.
 Op verzoek van de Wedstrijdleider stelt hij een rapport op, ondertekent dit en overhandigt
 het aan de Wedstrijdleider.
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 Tenzij anders opgedragen door de Wedstrijdleider doet hij geen enkele mededeling betreffende  
 zijn bevindingen aan anderen dan de betreffende rijder, de Wedstrijdleider en de Sportcommis- 
 saris.
• Scheidsrechter
 De Scheidrechter observeert de wedstrijd. Hij let in het bijzonder op het (rij-)gedrag van de rijders 

(en hun helpers) op en om de baan/circuit.
Hij ziet toe op de handhaving van de regels met betrekking tot sportiviteit, eerlijkheid, discipline etc.

 De Scheidsrechter maakt gebruik van een door de organisator beschikbaar gestelde geluidsinstal- 
 latie opdat hij rechtstreeks de betrokken rijder kan waarschuwen.

De Scheidsrechter kan waarschuwingen uitdelen en indien daartoe aanleiding bestaat, stop en  
go penalty’s. Tevens kunnen 10 strafpunten wegens niet baaninzetten worden uitgedeeld. Deze  
strafpunten worden op de uitslagen lijsten in mindering gebracht op de behaalde wedstrijdpun- 

 ten.
 Op verzoek van de Wedstrijdleider stelt hij een rapport op, ondertekent dit en overhandigt het  

aan de Wedstrijdleider.
• Sectievertegenwoordiger
De Sectievertegenwoordiger instrueert de Technische Commissaris over de te gebruiken meetmetho-
den en stelt eventueel hiervoor hulpmiddelen ter beschikking. Hij ziet erop toe dat deze hulpmidde-
len conform de bijgevoegde gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens het evenement en ontvangt 
na afloop van het evenement de hulpmiddelen retour.
Op verzoek van de Wedstrijdleider licht hij de Sectiereglementen toe.
Op verzoek van de Wedstrijdleider verstrekt hij voorafgaand aan het evenement de stand van het 
kampioenschap waarop de heatindeling dient te worden gebaseerd.
Na het opmaken van de einduitslag vult hij onmiddellijk in overleg met de Wedstrijdleider, het evalua-
tieformulier in.

5.11.14  Tijdwaarneming
Deelnemers dienen hun modelauto te voorzien van een persoonlijke transponder. Deze transponder 
en de telinstallatie moeten AMB compatible zijn.
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder de transponder deugdelijk in/aan de auto te bevestigen 
en aan te sluiten volgens de voorschriften van de fabrikant van de transponder. Indien de transpon-
der niet is bevestigd of niet is aangesloten, wordt de auto niet geteld.
Het is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding de goede werking van de telinstallatie en van 
de transponders te controleren.
Indien tijdens de wedstrijd de transponder wordt verloren of niet meer wordt geteld, dient de wed-
strijdleiding de ronden zo goed mogelijk handmatig bij te houden. De deelnemer verliest zijn recht op 
protest tegen de tijdwaarneming indien blijkt dat de transponder niet volgens de voorschriften van 
de fabrikant is bevestigd en/of is aangesloten.
Bij een ernstige storing in het telsysteem kan de Wedstrijdleider aan de Sportcommissaris voorstellen 
om de lopende heat of finale opnieuw te starten.
Iedere organisator dient minimaal twee reserve transponders (AMB compatible) beschikbaar te heb-
ben tijdens een wedstrijd in geval van calamiteiten met een transponder van een deelnemer.

5.11.15  Prijzen
De organiserende vereniging stelt voor een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap bekers 
beschikbaar voor de eerste drie rijders van de hoogste finale in elke klasse. Beloning met bekers en 
medailles wordt voor alle andere wedstrijden aan de organiserende vereniging overgelaten.
De prijsuitreiking vindt plaats uiterlijk 20 minuten nadat de laatste finale van de wedstrijddag ver-
reden is, tenzij er een protest is ingediend tegen de uitslag van de laatste finale. In dat geval zal de 
prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na de beslissing op het protest plaatsvinden.
Voor het geven van geldprijzen en goederen is in elk geval nadrukkelijk toestemming nodig van het 
Algemeen Bestuur.
Het geven van startgelden, onkostenvergoedingen, het betalen van hotelrekeningen e.d. door de 
orgainsator aan de rijder is verboden.
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5.12  Strafmaatregelen
Strafmaatregelen kunnen slechts worden toegepast als ze in het Algemeen Wedstrijd Reglement en/
of het Sectiereglement zijn vermeld en zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Indien deze 
reglementen geen strafmaatregel noemen bij overtreding van een artikel, kan de overtreding worden 
bestraft met 20 strafpunten (brandstofklassen) respektievelijk 3 punten (electroklassen). Deze straf-
punten zijn niet schrapbaar.
Alle straffen kunnen voorafgegaan worden door een waarschuwing, tenzij de overtreding van een 
dusdanig niveau is, dat niet kan worden volstaan met een waarschuwing. Een rijder die drie keren 
bestraft is, wordt onmiddellijk verdere deelname aan de wedstrijd ontzegd. Bij het geven van een 
officiële waarschuwing of straf moet zowel de reden als de gegeven straf duidelijk en verstaanbaar 
geformuleerd worden. Dit om onduidelijkheid te voorkomen. De Sportcommissaris kan het Algemeen 
Bestuur adviseren om een deelnemer aan wie verdere deelname is ontzegd, te schorsen.
Wanneer een organisator de wedstrijdreglementen niet naleeft, kan dat gevolgen hebben voor 
toekomstige toewijziging van wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap.

5.13  De modelauto’s
De voorschriften voor de modelauto’s worden per klasse omschreven in het Sectiereglement.

5.14  Het circuit

5.14.1  Afmetingen
Minimum lengte: 200 meter

Minimum breedte tussen markeringen: 4 meter ( bij brandstof klasse )
Het verste punt van de baan mag ten opzichte van de rijdersstelling niet meer dan 60 meter zijn.

5.14.2  Aanleg onroad baan
Het oppervlak van de baan moet van asfalt zijn, overgangen dienen zo glad mogelijk te verlopen. 
Eventuele obstakels, zoals putten, bomen en lantaarnpalen dienen buiten de baan te blijven en 
mogen het uitzicht van de rijder niet belemmeren.
Het circuit moet voorzien zijn van een redelijke variatie aan grote en kleine bochten, zowel linksom 
als rechtsom. De rechte circuitdelen moeten verschillen in lengte.

5.14.3  Markering
De breedte markering van de baan moet worden aangebracht met verf, tape of krijt met een mini-
male breedte van 5 cm.

5.14.4  Afzetting
Het mag niet mogelijk zijn dat auto’s in het publiek kunnen komen. De veiligheid van publiek, rijders 
en wedstrijdleiding dient door een functionele baanafzetting te allen tijde gewaarborgd te zijn.
Er dient een afzetting te zijn die het haast onmogelijk maakt bochten af te snijden, of op andere 
delen van de baan te komen. Een afzetting kan bestaan uit planken, met zand gevulde brandslangen, 
rubberen slang, dots of autobanden. Deze dienen dusdanig te worden gemonteerd, of uitgelegd, dat 
wegschuiven zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bij de keuze van de afzetting is de veiligheid van het 
publiek belangrijker dan het voorkomen van schade aan de modelauto’s.

5.14.5  Start / Finish
Op de baan moeten duidelijke start- en/of finishlijnen zijn aangebracht. De finishlijn dient te zijn 
aangebracht op de plaats van de (primaire) tellus.
Voor alle finales wordt gebruik gemaakt van een Formule 1 Grid Start. Hiertoe worden 11 startvak-
ken aangebracht op de baan en wel zo dat de afstand tussen de auto’s 1, 3, 5, enz. minimaal 4 meter 
bedraagt. Auto 2 staat minimaal 2 meter naast auto 1 en precies tussen 1 en 3 in enzovoorts.

5.14.6  Pits
De pitsstrook ligt voor of terzijde van de rijdersstelling en na de finishlijn. Zij moet voorzien zijn van 
10 genummerde vakken, waarin de helpers plaats moeten nemen. De pitsstrook dient afdoende 
afgeschermd te zijn van de rest van de baan. De in- en uitrit dienen tenminste 1 meter breed te zijn.
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5.14.7  Rennerskwartier
Het rennerskwartier ligt terzijde van de rijdersstelling en dient voorzien te zijn van voldoende 
overdekte werktafels voor alle deelnemers (minimaal 0,5 m2 per rijder) en van 230 volt stroomvoor-
ziening van voldoende capaciteit.
Toegang tot het rennerskwartier is uitsluitend voorbehouden aan officials, rijders en hun helpers. Zij 
dienen zich alszodanig te kunnen legitimeren.
Het is niet toegestaan om motoren af te stellen en/of warm te draaien in het rennerskwartier.
Het afstellen en/of warmdraaien moet plaatsvinden op een door de organisatie aangewezen 
locatie.

5.14.8  Keuring
Alvorens er een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap kan worden verreden, dient het 
circuit te zijn goedgekeurd door het Sectiebestuur.

5.14.9  Geluidsinstallatie
Een duidelijk verstaanbare (op rijdersstelling en in het rijderskwartier en de pitsstraat) geluidsinstal-
latie is een absolute voorwaarde.

5.14.10  Toegang
Deelnemers, hun helpers en officials hebben gedurende het evenement vrij toegang tot het circuit.
Leden van het Sectiebestuur en het Algemeen Bestuur hebben vrij toegang tot het circuit gedurende 
het evenement indien zij zich als zodanig bekend maken.

5.14.11  Overige voorzieningen
Adequate sanitaire voorzieningen dienen beschikbaar te zijn gedurende de tijd dat de accomodatie 
geopend is voor rijders, helpers, officials en publiek.

5.15  Publiciteit
Iedere rijder die ter gelegenheid of als gevolg van een wedstrijd mededeling doet, of laat doen, is 
verplicht daarbij de daadwerkelijke prestaties, de categorie, de klasse enz. van de modelauto of het 
behaalde resultaat ondubbelzinnig te vermelden. Iedere weglating of bijvoeging waardoor enig 
misverstand zou kunnen ontstaan, kan aanleiding geven tot oplegging van een straf.

5.16  Deelname aan internationale wedstrijden onder auspiciën van EFRA

5.16.1  Binnen Nederland
Deelname aan open internationale wedstrijden in Nederland is mogelijk voor
1.  houders van een NOMAC rijderslicentie, en
2.  leden van de organiserende vereniging.
Toekenning van startplaatsen geschiedt in bovenstaande 
volgorde.

5.16.2  Buiten Nederland
Deelname aan open internationale wedstrijden buiten Nederland is mogelijk voor houders 
van een NOMAC rijderslicentie.

5.16.3  Europees (EK) of Wereldkampioenschap (WK)
a) Voor deelname aan EK en WK is, naast de eisen die EFRA en IFMAR stelt, een EFRA rijderslicentie 
en toestemming van het Sectiebestuur nodig. Rijders met een niet- Nederlandse nationaliteit 
hebben bovendien toestemming van het Algemeen Bestuur nodig.
b) Het aantal bij de EFRA aan te vragen plaatsen wordt bepaald aan de hand van het aantal inge-  
diende Allocatie Aanvraag Formulieren. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Secretariaat. Aanvra-  
gen dienen uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan betreffende EK of WK te worden 
ingediend bij het Secretariaat. Het indienen van een Allocatie Aanvraag Formulier verplicht  
automatisch tot het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld voor bovengenoemde datum.
Indien minder dan het aangevraagde aantal plaatsen wordt toegekend zullen de plaatsen op  
volgorde van de eindstand van het Nederlands Kampioenschap van het voorgaande jaar.        
Wanneer er geen Nederlands Kampioenschap is verreden, zullen de plaatsen op volgorde van , 
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aanvraag worden toegekend. Aanvragers die hierdoor geen plaats krijgen toegewezen, krijgen  
hun inschrijfgeld terug.
 Inschrijving voor EK met allocatie of WK wordt verzorgd door het Secretariaat. Rechtstreeks  
inschrijven door deelnemers is uitsluitend toegestaan voor internationale wedstrijden met 
open  inschrijving.
 Indien een rijder geen gebruik maakt van een reeds toegewezen allocatie dient hij daarvan zo  
spoedig mogelijk het Secretariaat in kennis te stellen. Niet deelnemen zonder afmelding kan  
gevolgen hebben voor het toekennen van allocaties voor de komende jaren.

c) Wanneer er tijdens een EK of WK door NOMAC teamkleding beschikbaar is gesteld, is de rijder
verplicht deze kleding zichtbaar te dragen tijdens de landenpresentatie, tijdens de finales 
en tijdens de prijsuitreiking. Wanneer de rijder deze kleding niet draagt, kan dat gevolgen 
hebben voor zijn deelname aan een toekomstig EK of WK.

5.16.4   Tijdschema

5.17  Daar waar mogelijk is kan de organiserende vereniging de aanvangstijd, eindtijd 
verruimen.(Wel dient dit goed vooraf bekend gemaakt te worden aan de rijders.)

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
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Notities:

5.12

Algemeen Wedstrijd Reglement



NOMAC Jaarboek 2019 6.1

Reglement Protesten

6  Reglement Protesten
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

6.1  Recht
Het recht tot het indienen van protesten is uitsluitend voorbehouden aan de rijder danwel zijn schrif-
telijk gemachtigde gedurende een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap.

6.2  Indiening
– Protesten moeten worden ingediend bij de (assistent-)Wedstrijdleider of, bij diens afwezigheid,

bij de Sportcommissaris.
– Een protest dient schriftelijk, gemotiveerd en vergezeld van het vastgestelde protestgeld te

worden ingediend. Protesten dienen mede in het belang van de indiener zo nauwkeurig mogelijk
te worden omschreven.

– Protesten tegen meer dan één rijder dienen per rijder te worden ingediend.

6.3  Protestgeld
Het protestgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.
De kosten van een protest kunnen ten laste van de indiener worden verhoogd met een bedrag voor 
extra onkosten, bijv. voor het verkrijgen van het ‘vergelijkendʼ onderdeel en/of extern uit te voeren 
laboratoriumproeven, zoals een controle op brandstof- c.q. materiaalsamenstelling. De indiener zal 
hierover vooraf worden ingelicht. De Wedstrijdleider is bevoegd, om op straffe van niet ontvankelijk-
heid van het protest, van de indiener van een protest een voorschot te vragen op mogelijk te maken 
extra kosten voortvloeiende uit dit protest. Deze bijdrage die uitsluitend mag worden gevraagd ter 
dekking van bijzondere kosten van het onderzoek, zal niet worden gerestitueerd. Tegen het door de 
Wedstrijdleider vastgestelde bedrag is binnen 30 minuten na bekendmaking ervan, protest mogelijk 
bij de Sportcommissaris. Mocht blijken dat de totale kosten van de uitvoering van het onderzoek naar 
aanleiding van het protest hoger uitvallen dan het reeds betaalde voorschot, dan kan de Wedstrijd-
leider de indiener van het protest belasten voor deze extra kosten. De Wedstrijdleider dient dan een 
gespecificeerde rekening te overleggen.
Indien het protest wordt afgewezen, kan de indiener achteraf een boete worden opgelegd van maxi-
maal €500,-. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de Wedstrijdleider. Met dit bedrag kan de 
deelnemer tegen wie het protest werd ingediend, zijn auto en/of onderdelen weer in de oorspronke-
lijke staat terugbrengen c.q. herstellen.

6.4  Protesttijden
a) Protesten tegen deelname van een rijder, of tegen de lengte van de wedstrijd: tenminste een uur

voor het begin van de wedstrijd;
b) Protesten tegen de samenstelling van heats: tenminste een uur voor het begin van de wedstrijd;
c) Protesten tegen een beslissing van de Technische Commissaris: onmiddellijk na het vernemen van 

de beslissing;
d) Protesten tegen een fout of onregelmatigheid begaan tijdens een race of tegen de uitslag: 
 binnen 15 minuten na publicatie van de uitslag.

6.5  Scheidsrechters
Geen protesten zijn mogelijk tegen de beslissingen van scheidsrechters.

6.6  Beslissing op protest
– De indiener van een protest zal binnen 30 minuten de beslissing op zijn protest vernemen.
– Indien tijdens een evenement geen Sportcommissaris aanwezig is, beslist de Wedstrijdleider op

het protest.
– Indien tijdens een evenement geen Sportcommissaris aanwezig is, kan geen protest worden

ingediend tegen een besluit van de Wedstrijdleider. Wel staat tegen een dergelijke beslissing de
mogelijkheid van beroep open bij het Algemeen Bestuur.
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6.7  Gegrond protest
Ingeval een protest gegrond wordt verklaard, zal het protestgeld worden geretourneerd aan de 
indiener.

6.8  Ongegrond protest
Ingeval een protest ongegrond wordt verklaard, zal het protestgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
aan de NOMAC. Het Algemeen Bestuur kan de indiener van een te kwader trouw ingediend protest 
één of meer sancties opleggen.

6.9  Hoor en wederhoor
De indiener van een protest alsmede degene waar het protest tegen is gericht, dienen zich tot nader 
order ter beschikking te houden van de Sportcommissaris c.q. de Wedstrijdleider.

6.10  Beroep
Tegen de beslissing op het protest staat beroep open bij het Algemeen Bestuur.
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7  Reglement Beroepen
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

7.1  Afbakening
Beroep staat open tegen:
a) beslissingen van Sportcommissarissen;
b) beslissingen van de Wedstrijdleider, voor zover deze beslissingen zijn genomen tijdens een wed 

strijd voor het Nederlands Kampioenschap waarbij geen Sportcommissaris aanwezig is geweest;
c) beslissingen van het Sectiebestuur;
d) beslissingen van het Algemeen Bestuur, houdende een weigering een besluit tot tussentijdse

reglementswijziging van een Sectiebestuur te vernietigen;
e) besluiten en handelingen van het Algemeen Bestuur, doch slechts indien het een besluit of

handeling	betreft,	waarbij	het	betreffende	reglement	expliciet	aangeeft	dat	hier	tegen	beroep
kan worden aangetekend.

7.2  Recht
Beroep tegen een beslissing van Sportcommissarissen c.q. de Wedstrijdleider kan worden ingesteld 
door:
a) de rijder jegens wie de beslissing is genomen.
b) de	rijder,	die	getroffen	wordt	door	een	jegens	een	andere	rijder	door	de	Sportcommissaris	c.q.	de	

Wedstrijdleider genomen beslissing.

7.3  Indiening
1. Het beroep wordt ingesteld bij een tot het Algemeen Bestuur gericht geschrift, dat aan het

Secretariaat wordt toegezonden of tijdens het evenement aan de Sportcommissaris c.q. de Wed- 
 strijdleider is overhandigd.
2. Het beroepsschrift is gemotiveerd en gaat voor zoveel mogelijk vergezeld van de op de zaak

betrekking hebbende stukken, waaronder in elk geval een afschrift van de beslissing of uitspraak
waartegen het beroep is gericht.

3. Het Algemeen Bestuur kan degene die een ongemotiveerd beroepsschrift heeft ingediend in de
gelegenheid stellen dit verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen. Hij die niet binnen
de gestelde termijn het verzuim heeft hersteld kan in zijn beroep niet-ontvankelijk worden ver- 

 klaard.

7.4  Beroepsgeld
1. Voor de behandeling van het beroep is een beroepsgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaar- 
 lijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Indiener van het beroep wordt door het Algemeen Bestuur niet-ontvankelijk verklaard in geval

het verschuldigde beroepsgeld niet binnen de in artikel 5 gestelde termijnen is betaald.
3. Bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van een beroep kan het Algemeen Bestuur gehele,

respectievelijk gedeeltelijke teruggaaf van het ontvangen beroepsgeld gelasten.

7.5  Termijnen
1. Het beroep tegen een beslissing van de Sportcommissaris c.q. de Wedstrijdleider moet worden

ingesteld binnen twee (2) dagen na de dag waarop die beslissing de betrokkene is medegedeeld,
mits het voornemen om in beroep te gaan binnen een uur na de beslissing, schriftelijk aan de
Sportcommissaris c.q. de Wedstrijdleider is medegedeeld en het verschuldigde beroepsgeld is
voldaan. De rijder mag niet starten zolang het beroepsgeld niet is voldaan.

2. Beroep tegen de beslissingen, als bedoeld in artikel 7.1 sub c, d en e dient te worden ingesteld
binnen zeven (7) dagen na de dag van verzending van de bestreden beslissing.

3. Degene die beroep instelt na de in het eerste en tweede lid gestelde termijn, zal nietontvankelijk
worden verklaard, tenzij hij/zij ten genoegen van het Algemeen Bestuur aantoont dat hem/haar
ter zake de overschrijding van de beroepstermijn redelijkerwijs geen verwijt treft.
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7.6  Intrekking van het beroep
1. In geval van intrekking van een ingesteld beroep kan het ontvangen beroepsgeld worden terug- 
 gegeven wanneer de datum van de behandeling nog niet is bepaald.
2. Recht op teruggaaf bestaat niet indien een rijder in beroep is gegaan tegen een straf en dit

beroep de straf (voorlopig) ongedaan heeft gemaakt.

7.7  Behandeling van het beroep
1. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting.
2. De Voorzitter van het Algemeen Bestuur bepaalt tijd en plaats van de zitting. Het tijdstip van

de zitting wordt niet vroeger bepaald dan tenminste 14 dagen na de datum van indiening van het
beroep en niet later dan 2 maanden na datum van indiening, tenzij partijen zich schriftelijk ak- 

 koord verklaren met een andere termijn.
3. Het Algemeen Bestuur kan hetzij uit eigen initiatief, hetzij op verzoek van degene die de het

beroep ingesteld heeft, hetzij op verzoek van beklaagde, bepaalde personen als getuigen of
deskundigen horen.

4. Hij die ingevolge dit artikel als getuige of deskundige door het Algemeen Bestuur is opgeroepen
 en behoort tot een der categorieën van personen, genoemd in artikel 2 is verplicht aan die op- 
 roeping gevolg te geven.

Het	Algemeen	Bestuur	kan	straffen	en	maatregelen	opleggen	aan	licentiehouders	die,	behou-	
 dens overmacht, geen gehoor geven aan de oproeping als getuige of deskundige bij een zitting  

te verschijnen, danwel die klaarblijkelijk welbewust hun verklaringen in strijd met de waarheid  
hebben afgelegd.

5. Tot zeven (7) dagen voor de behandeling kunnen partijen aan het Secretariaat schriftelijk opgave
doen van getuigen en/of deskundigen die zij ter terechtzitting wensen te doen of laten horen.
Deze getuigen en deskundigen dienen door de partij die hen wenst te horen te worden opgeroe- 

 pen. Getuigen en/of deskundigen die niet met inachtname van de voorgeschreven termijn aan  
het Secretariaat zijn opgegeven, als ook getuigen en/of deskundigen waarvan het verhoor naar  
het oordeel van het Algemeen Bestuur niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, zullen  
niet door het Algemeen Bestuur worden gehoord.

6. Indien de beklaagde noch in persoon noch bij gemachtigde verschijnt kan niettemin tot behande- 
 ling van het beroep worden besloten.
7. Het Secretariaat draagt er zorg voor dat er aantekening wordt gehouden van de hoofdzaken van

het verhandelde ter zitting. Deze aantekeningen zijn niet openbaar.

7.8  Uitspraak
1. Het Algemeen Bestuur doet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan veertien

dagen na de datum van de behandeling schriftelijk uitspraak.
2. De uitspraak bevat de gronden waarop zij berust.
3. Bij de uitspraak kunnen door het Algemeen Bestuur één of meer van de navolgende disciplinaire

maatregelen	en	straffen	hetzij	(geheel)	voorwaardelijk	hetzij	(geheel)	onvoorwaardelijk,	worden
opgelegd:

 a) Waarschuwing;
b)	 Een	geldboete	met	een	minimum	van	€100,-	en	een	maximum	van	€1.000,-;

 c) Uitsluiting van één of meer in de uitspraak aan te wijzen evenementen;
 d) Intrekking van de NOMAC Rijderslicentie;

e) Diskwalificatie;
 f) Ongeldigverklaring van een race of evenement met bepaling dat de daarbij behaalde

punten	buiten	beschouwing	worden	gelaten	voor	het	betreffende	kampioenschap.
4. Het Secretariaat is bevoegd aan een ieder afschriften van uitspraken te verstrekken.
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7.9  Gevolgen van het instellen van beroep
1. Het beroep schort de werking van de beslissing of de uitspraak waartegen het is gericht op, tenzij 

de rijder is uitgesloten wegens wangedrag.
2. Wanneer een beroep een opschortende werking heeft en de indiener van het beroep het beroep

achteraf intrekt, dan legt het Algemeen Bestuur de indiener één of meer sancties op, al of niet op 
verzoek	van	de	organisator.	Een	extra	sanctie	zal	in	dat	geval	altijd	(ook)	een	uitsluiting	voor	een
toekomstig evenement inhouden.
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Sectie Elektro Circuit 1:10

8      Reglement Sectie Elektro Circuit 1:10

8.1

Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een 
aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement.

Technisch Reglement
Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden 
onderworpen aan de sanctie(s) genoemd in artikel 5.11.9 (tenzij anders vermeldt in dit 
reglement).

8.1.1      Technische klassen en gewichten.

De modelauto’s worden onderverdeeld in drie klassen.
— Modified Toerwagen: minimum gewicht 1320 gram
— Stock Toerwagen: minimum gewicht 1320 gram
— Formule 1: minimum gewicht 1050 gram
—   EC08: Minimum gewicht 2100 gram (E8P ongeveerd) 2400 gram (E8G geveerd) 
De gewichtslimieten gelden te allen tijde voor een raceklare wagen.

8.1.2 Afmetingen en specificaties

Standaard Toerwagen klasse 
en Modified Toerwagen klasse:

a) Schaalverhouding: 1:10 Narrow scale
b) Maximale breedte zonder body: 190 mm
c) Maximale breedte met body: 200 mm
d) Wielbasis: 270 mm
e) Aandrijving: op 4 wielen
f) Wielophanging: 4 wielen onafhankelijk
g) Versnellingsbak: niet toegestaan
h) Minimum hoogte: 115 mm rijklaar

Formule1 klasse:
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a)  Schaalverhouding: 1: 10
b)  Lengte (B): max. 550.0 mm
c)  Breedte: max. 190mm
d)  Hoogte (C): max. 140.0 mm
e)  Wielbasis (A): min. 225.0 mm, max. 280.0 mm
f)  Aandrijving: direct aangedreven, alleen achterwielen
g)  Achteras: eendelige as, differentieel toegestaan
h)  Achterwielophanging: geen onafhankelijke wielophanging toegestaan
i)  Versnellingsbak: niet toegestaan
j)  Voorspoiler: koorde max. 51.0 mm, breedte max. 200.0 mm, lengte zijkant max. 65.0 mm, hoogte 
zijkant max. 38.0 mm
k)  Achterspoiler: koorde max. 75.0 mm, breedte max. 125.0 mm, lengte zijkant max. 95.0 mm, 
hoogte zijkant max. 110.0 mm

a) Schaalverhouding: 1: 8
b) Maximale lengte: 637mm
c) Maximale breedte: 267mm (zonder body)
d) Maximale hoogte zonder spoiler en antenne: 170mm
e) Maximale hoogte met spoiler en zonder antenne: 180mm
f) Wielbasis: 270~330mm

Hoogte en breedte worden gemeten met een spacer van 20mm onder het chassis, waarbij het chassis op 
de spacer wordt gedrukt. De hoogte wordt gemeten vanaf de onderkant van de spacer.

Star chassis 4WD Pan Car klasse E8P:
Starre wagen en deze dienen te voldoen aan de volgende specificities:
1/8 Elektrische Pancar klasse – E8P voor 4WD zonder veering.

De auto mag maximaal voorzien zijn van 1 versnelling.
Op de as voor is een zogenaamde pendel as geoorloofd. Gebruik van rubberen ringen t.b.v. pendel 
werking restrictive zijn toegestaan. (Dus geen veren of dempers met enigerlei wat voor een soort vet of 
olie gevuld.).

Camber, Toespoor en Caster is te verstellen echter deze wijzigd niet tijdens het rijden. De achteras 
dient uit 1 stuk en recht te zijn. De achterashouders dienen direct op het hoofdchassis gemonteerd te 
zijn. Dus zonder links of pendelcontructies. Geen veren en dempers zijn toegestaan. Smeermiddelen 
zijn alleen bedoeld t.b.v. draaiende delen.

Geveerd chassis 4WD:
1/8 elektrisch geveerde klasse – E8G voor geveerde auto`s:
De auto mag maximaal voorzien zijn van 1 versnelling.

EC08:
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8.1.3 Motorspecificaties

Motoren mogen door de deelnemers geopend en onderhouden worden, mits er in de desbetreffende 
klasse wat over wordt gezegd.
Modified Toerwagen klasse
Motoren moeten de afmetingen hebben van een ‘05’ formaat motor. 
Alle wikkelingen op 3-polige ankers zijn toegestaan. Borstelloze motoren zijn eveneens toegestaan. 
Deze motoren mogen'bonded'en 'sintered' magneten gebruiken. Delta windingen zijn toegestaan. 
Motoren mogen zowel met als zonder sensor gereden worden.

Stock Toerwagen klasse:

In het seizoen 2019 wordt gereden met de Muchmore FLETA ZX V2 13.5T ER Fixtiming Spec 
Brushless Motor (bestelnummer MR-V2ZX135FER). De motor dient met originele onderdelen 
gebruikt te worden. De motor dient te zijn voorzien van de fixed timing endplate.

In seizoen 2019 wordt een eigen motor gebruikt.

Motorreglement: * Motor moet voorzien zijn van de fixed timing endplate. * De rotor mag 
uitgeshimmed worden. Voor de rest mag er niks aan de motor veranderd worden. Alu schroeven, 
sensorboard etc.

De oude combo blijft toegestaan. Het maximaal aantal KV van de Muchmore Fleta ZX Brushless 
Motor Fixed Timing 13.5T MR-FZX135WF met fixed timing is 3150Kv

Bij regen (natverklaring door wedstrijleiding) mag ook een onverzegelde Muchmore Fleta ZX 
Brushless Motor Fixed Timing 13.5T MR-FZX135WF. Deze motor dient wel te zijn voorzien van de 
fixed timing endplate.

Formule 1 Klasse:
Motor:
Hobbywing Xerun 1/10 Competition 21.5T, art. no. 90040150 (Blue).
Hobbywing Xerun 1/10 Competition 21.5T, art.no. 90040151 (Gunmetal)  
Hobbywing Xerun1/10 Justock-3650-21,5T, art. no. 30408003
Hobbywing XeRun Justock 3650SD G2 21.5T Sensored, art. no. 30408007
Scorpion RS-3420 Brushless Motor 21.5T , fixed Timing, art. no. RS-3420-215TFW
Bij regen (natverklaring door wedstrijdleiding) zijn alle 21,5 turns motoren toegestaan 
(sensored / sensorless)  

EC08:
E8P:
Alle in de handel verkrijgbare modellen tot een maximum van 2200Kv met een maximum advies 
verkoopprijs van €150,-.
Motoras: 5mm
Behuizing: Minimaal 40mm

E8G:
Alle in de handel verkrijgbare modellen tot een maximum van 2600Kv met een maximum advies 
verkoopprijs van €150,-.
Motoras: 5mm
Behuizing: Minimaal 40mm
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8.1.4 Accu’s

– Accu's met een maximaal nominaal voltage van 7.4 volt en 7,6 volt (HV) zijn toegestaan als 
energiebron voor de elektro auto's. Het gebruik van een ontvanger accu is niet toegestaan.

– Alle accu's en/of accu soorten die voorkomen op de EFRA accu lijst mogen gebruikt worden.
– Lipo accu's moeten alleen voldoen aan de door EFRA opgestelde specificaties. De lipo accu hoeft 

niet op de EFRA lijst voor te komen.
– Een Lipo accu welke door een deelnemer gebruikt wordt mag niet warmer zijn dan 10 graden 

boven de omgevingstemperatuur op de baan voor de start van de (finale)serie.
– Lipo accu’s mogen met maximaal 2C geladen worden (volgens de CC/CV laadmethode) indien 

dit aanbevolen wordt door de fabrikant en op voorwaarde dat er een blusdeken in de 
onmiddellijke nabijheid van de accu onder lading is.

– Lipo accu's mogen met maximaal 20 Ampere ontladen worden.
– Een Lipo accu moet zich in een gesloten zgn LIPO laadzak bevinden zodra de accu is aangesloten 

op de 
(ont)lader – ongeacht of de accu geladen/ontladen wordt.

– Een LIPO laadzak moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Zelfgemaakte LIPO laadzakken 
mogen niet worden gebruikt. De wedstrijdleider beoordeelt of een LIPO laadzak aan de 
veiligheidseisen voldoet.

EC08:
De nominale accuspanning moet zijn: 7,4, 7,6 (HV), 14,8 of 15,2 (Hv). 
Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van 2S of 4S accu`s.
Voor de rest is bovenstaand reglement van toepassing.

Banden

Banden moeten zwart zijn behalve eventuele details op de wang van de band.
Banden mogen worden behandeld met een reukloos gripverhogend middel. De banden 
mogen niet gemodificeerd worden. Wel mogen de zijkanten van de banden met 
secondenlijm worden ingesmeerd. Bij het aanbieden van een auto bij de technische 
keuring (voorafgaand aan de heat/finale) met natte banden wordt de auto ingenomen tot 
na de betreffende heat/finale en mag de rijder niet van start gaan. 

8.1.5 
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8.1.5    Banden

Standaard Toerwagen klasse en Modified Toerwagen klasse

Het gebruik van de Rush 36X (artikelnummer PGA36X) is verplicht gesteld voor zowel de modified als 
standaard klasse. Deze banden dienen door de deelnemer zelf te worden aangeschaft. De banden dienen 
bij aanvang van de wedstrijd (uiterlijk voor 09.00 uur op de wedstrijddag) voorzien van naam bij de 
Technische Keuring aangeboden te worden.
Het gebruik van andere of niet door de sectie cq technische controle gemarkeerde banden zal worden 
bestraft met het schrappen van het beste resultaat van de heats/finales en diskwalificatie voor de heat/
finale waarin deze banden werden gebruikt.

In de Standaard Toerwagen klasse dient de rijder in 2019 per wedstrijd één (1) nieuwe set (van 4 banden) 
of een al eerder gebruikte en gemarkeerde set banden (4 banden) aan te bieden voor goedkeuring en dus 
toestemming om er mee te rijden. Nieuwe sets moeten worden aangeboden in ongeopende verkoop 
verpakking. 

In de Modified Toerwagen klasse mogen in 2019 maximaal twéé (2) sets banden (van 4 banden) nieuw 
of gebruikt worden gebruikt per wedstrijd. De Sectie/Technische Keuring registreert per wedstrijd welke 
set banden (nieuw of gebruikt) de deelnemers hebben aangeboden.
Het wisselen van een beschadigde band/velg is uitsluitend toegestaan na toestemming van de 
wedstrijdleiding.

Onder natte omstandigheden (bijvoorbeeld regen) mag er gebruik worden gemaakt van een regenband, 
de LRP VTEC Rain Tire Dunlop D20 Pre-Glued (bestelnummer 65055) Dit geldt voor zowel de 
Standaard Toerwagen als de Modified klasse.

Formule1 klasse:
De volgende banden zijn toegestaan;
Front : Ride XR High Grip, pre-glued, art.no.  RI-26030 / Rear : Ride XR High Grip, pre-glued, art.no.  
RI-26031 Front : Ride F1 Front Rubber Slick Tires GR Compound 61mm Preglued Asphalt, art no. 26040 
Rear : Ride F1 Rear Rubber Slick Tires GR Compound 61mm Preglued Asphalt, art no. 26042
Front: Volante F1 Front Rubber Slick Tires Medium Compound Preglued, art no. VF1-FM 
Rear: Volante F1 Rear Rubber Slick Tires Asphalt Hyper Super Soft Compound Preglued art no. VF1-
HARSS

EC08:

- Voor: 32 Shore
- Achter: 35 Shore
- Sneerbehandeling van de banden is niet toegestaan.
E8P: Banden Matrix MX8 E-stock die al op maat geslepen zijn 70/71mm achter en 64/65mm voor. 
E8G: Banden Matrix zelf te beslissen op welk formaat geslepen.

Banden dienen door de deelnemer zelf aangeschaft te worden en in ongeopende verkoopverpakking bij 
de keuring te worden aangeboden. Deze zal de banden merken.
Er zijn maximaal 2 (twéé) sets banden toegestaan per dag. Indien afwijkend kan dit ruim voor de race 
door de sectie gecommuniceerd worden.
Het gebruik van regenbanden is toegestaan op het moment dat de wedstrijdleiding de baan nat 
verklaard. Wisselen tijdens de heat is niet toegestaan.
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 8.1.6    Body

Auto’s moeten er realistisch uitzien op het moment dat ze ingezet worden en een nette afgewerkte 
en complete body hebben bij het begin van de wedstrijd.
De body moet ten alle tijde dat de auto op de baan is goed vastgezet zijn. Het rijden op de baan 
zonder body is niet toegestaan.
Auto’s mogen geen scherpe delen hebben die de baan, de auto’s van andere deelnemers of de baan 
inzetters cq publiek schade kunnen toebrengen.
Geen enkel deel van het chassis, wielen, banden en/of elektronica mag zich buiten de body 
bevinden. De opening voor de antenne mag niet groter zijn dan 10mm.

Standaard Toerwagen klasse en Modified Toerwagen klasse:

Er moet gebruikt worden gemaakt van een 4-deurs sedan body die commercieel verkrijgbaar is. 
De spoiler mag niet boven de daklijn uitsteken. De spoiler mag niet breder dan de auto zijn.        
Alle auto’s moeten transparante ramen hebben. Geopende of geverfde ramen zijn niet toegestaan. 
Bij de tourwagen body’s is het verplicht koplampen en achterlichten op de auto te hebben (gespoten 
of geplakt maakt niet uit). Bij het ontbreken hiervan wordt de auto achtergehouden bij de 
Technische Controle tot na de betreffende heat/finale en mag de rijder niet van start gaan. 
De body mag niet hoger uitgeknipt worden dan de laagste uitkniplijn.
Openingen in de body mogen alleen als het echte 1:1 voorbeeld die ook heeft. Wielgaten moeten 
uitgeknipt worden als het echte 1:1 voorbeeld die ook heeft.
Alle 4-deurs bodies van auto’s die rijden in een sportwagen klasse of daarin gereden hebben zijn 
toegestaan. Bumpers aan de auto zijn niet verplicht; als een bumper gemonteerd wordt moet die zo 
gemaakt zijn dat deze een minimale blessure geeft als iemand geraakt wordt door de voorkant van 
de auto. De totale breedte van de bumper mag niet breder zijn dan de totale breedte van de voorkant 
van de auto. Bumpers mogen gemaakt zijn van foam en maximaal 2 cm dik zijn. Bumpers mogen 
ook van draad gemaakt zijn met een diameter tussen de 2.5 en de 4 mm. Bumpers van metaal of 
andere harde materialen zijn niet toegestaan.

Formule1 klasse:

Gelijkenis met openwiel, eenzitters zoals Formule 1 en IndyCar. 
Body dient een poppetje/helm te hebben. Tevens dient de body een gelijkenis te hebben met de 
echte Formule 1 (stickers/kleuren etc). Dit om te voorkomen dat een body in 1 kleur gespoten wordt 
en geen stickers worden geplakt e.d.

EC08:

Afmetingen van de Bodies vleugels en spoilers dienen te voldoen aan het EFRA nitro 1/8 reglement. 
Enkele openingen zijn geoorloofd in de body met een opgeteld total van circa 40x40mm. Geen 
luchtgeleiders zijn toegestaan in de body.

Alle 1/8 onroad Le Mans bodies zijn toegestaan.
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8.1.7 Vleugel

Standaard Toerwagen klasse en Modified Toerwagen klasse:
De vleugel mag niet boven de body uitsteken en mag maximaal 10 mm uitsteken achter de 
achterbumper van de body.
Maximale afmetingen van de vleugel: 190 mm breed, 25mm hoog en 40mm tussen de voor en 
achterkant van de vleugel gemeten over de gehele breedte.

Guerney EC08:

8.1.8 Regelaar

Standaard Toerwagen klasse: 
Muchmore Fleta V2 Euro Brushless ESC – Black, art no. ME-FLEV2
De regelaar dient in de blinky modus te staan met de RPM limiter. Het ledje moet Groen, Groen, Rood 
knipperen. Als de regelaar niet in de genoemde blinky mode staat dan wordt de rijder voor de 
betreffende race gediskwalificeerd.
Voor seizoen 2019 is het ook toegestaan om in combinatie met de Muchmore Fleta ZX Brushless 
Motor Fixed Timing 13.5T MR-FZX135WF een willekeurige blinky regelaar te gebruiken mits deze in 
de door de fabrikant aangegeven blinky modus staat.
Veranderingen aan de regelaar zijn verboden, met uitzondering van wijzigingen aan:

–Bedrading mits van gelijke diameter (14 AWG, dit dient zichtbaar door de fabrikant op het draad te 
zijn aangebracht); 
- preparatie tegen vocht;
Het wijzigen van de elektronica is ten strengste verboden en zal worden bestraft met onmiddellijke 
diskwalificatie voor de wedstrijd;
Tussen de regelaar en de motor moet een 3,5 mm stekker verbinding aanwezig zijn (zogenaamde 
“goudconnectoren”). 
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8.1.8 Regelaar

Wanneer de baan nat verklaard wordt is het gebruik van de aangegeven regelaars niet meer 
verplicht. Wel geldt dan de volgende regel: Regelaars vrij, mits deze in Blinky-mode (zero-timing) 
staat. Bij twijfel door de technische keuring / sectie EC10 of de regelaar in Blinky-mode (zero-
timing) staat, dient de rijder dit zelf aan te tonen bij de technische keuring / sectie EC10 (door 
middel van PC, programmeerkaart o.i.d.).  

Wanneer er in de regen gebruik gemaakt wordt van de nieuwe NK motor de FLETA ZX V2 13.5T 
ER Fixtiming Spec Brushless Motor (bestelnummer MR-V2ZX135FER) dan moet er gebruik 
gemaakt worden van de Muchmore Fleta V2 Euro Brushless ESC – Black, art no. ME-FLEV2.

Modified Toerwagen klasse:
Ieder type ESC mag gebruikt worden zolang die geen storing geeft op de tel-installatie. 
Formule1 klasse:
Regelaar;
Vrij, mits deze in Blinky-mode (zero timing) staat. Bij twijfel door de technische keuring / sectie 
EC10 of de regelaar in Blinky-mode (zero timing) staat, dient de rijder dit zelf aan te tonen bij de 
technische keuring, sectie EC10 (door middel van pc, programmeerkaart o.i.d.).

EC08:
E8P: Alle in de handel verkrijgbare regelaars zijn toegestaan tot een maximum verkoopprijs 
van €300,-. Achteruit dient uitgeschakeld te staan.

E8G: Alle in de handel verkrijgbare regelaars zijn toegestaan tot een maximum verkoopprijs 
van €450,-. Achteruit dient uitgeschakeld te staan.

8.1.9 Final drive ratio (FDR)

Na het bekend maken van de kalender voor 2019 zal door de sectie in samenspraak met het 
desbetreffende circuit / vereniging worden vastgesteld welke FDR er voor de Stock klasse 
gebruikt zal worden per circuit. Dit wordt dus voor aanvang van het seizoen vastgelegd en 
bekend gemaakt zodat de rijders zich hierop kunnen voorbereiden. Uitsluitend auto’s 
voorzien van deze minimale FDR mogen aan de wedstrijd deelnemen.
Bij het gebruik van een lagere waarde ratio dan aangegeven voor het circuit worden alle, al 
verreden kwalificaties geschrapt. Gebeurt dit in de laatste kwalificatie moet de rijder 
achteraan starten in de laagste finale. Bij finales wordt er een niet schrapbaar aantal punten, 
gelijk aan niet aanwezig voor die wedstrijd, gegeven voor de betreffende finale.        
FDR per circuit voor seizoen 2019:

NK 1 – 7 april – HFCC Den Haag – 5.0
NK 2 – 28 april – Model Racing Midland Lelystad – 5.0 
NK 3 – 26 mei – Model Racing Genk – 4.5
NK 4 – 7 juli – MAC De Baanbrekers Rucphen – 4.5
NK 5 – 18 augustus – MACH Heemstede – 4.5
NK 6 – 8 september – RC Hotwheels Deventer – 5.0
NK 7 – 29 september – REAL80 Groningen – 4.5
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8.1.10 Overige bepalingen

a) Elektronische hulpmiddelen als een gyroscoop, sensoren op de wielen, traction control en 
dergelijke zijn niet toegestaan. Mechanische hulpmiddelen als bv een slipper clutch zijn niet 
toegestaan.
b) Het gebruik van systemen die gegevens verzamelen is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
c) Tijdens het racen op tapijt bedraagt de minimale rijhoogte 5 mm. Tijdens het racen op een 
buitencircuit is geen minimale rijhoogte voorgeschreven.
d) Bij iedere auto moet de verbinding tussen de regelaar en accu bestaan uit een 
stekkerverbinding die in de buurt of op de accu moet zitten. Het direct solderen van de draden 
van de regelaar op de accu is verboden. Dit om calamiteiten met kortgesloten accu’s te 
voorkomen.

8.2 Wedstrijdreglement

8.2.1 Circuit

Het circuit moet zo vlak mogelijk zijn.
Afmetingen;
Minimum lengte: 120 meter.
Minimum breedte: 2 meter tussen markeringen, 3 meter vanaf de start tot aan de eerste bocht. 
Het verste punt van de baan mag ten opzichte van de rijdersstelling niet meer dan 40 meter 
zijn. 
Aanleg;
Binnenbanen: het oppervlak van de baan moet van asfalt of tapijt zijn, overgangen dienen zo 
vlak mogelijk te verlopen.
Buitenbanen: het oppervlak moet van asfalt zijn.
Markering;
De breedtemarkering moet zijn aangebracht in een witte kleur met een minimumbreedte van 
2,5 cm.

8.2.2 Deelname klassen

Het is toegestaan om op dezelfde wedstrijddag aan meerdere klassen deel te nemen. Men mag te 
allen tijden 
(ook wanneer in één (1) klasse wordt deelgenomen) een tweede (2e) of derde (3e) auto inzetten en 
gebruiken. Het is toegestaan in meerdere klassen deel te nemen of een tweede of derde auto in te 
zetten maar men dient, als de deelnemer moet baaninzetten en rijden tegelijk zelf voor een ervaren 
vervanger te zorgen en dit door te geven aan de wedstrijdleiding.

Alle rijders dienen zich vooraf in te schrijven voor deelname via MyRcm of 
vergelijkbaar systeem aangeboden door de organiserende vereniging. 

8.2.3 Aantal wedstrijden

Er worden maximaal 7 wedstrijden verreden voor het Kampioenschap.
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8.2.4    Puntentelling
Tijdens iedere wedstrijd voor het Kampioenschap worden er drie finale-series verreden. Van deze 
drie finales tellen alle drie de resultaten voor het Kampioenschap, en de 2 beste resultaten voor het 
dagresultaat. Voor iedere finale-serie wordt een totaal klassement opgesteld. Het aantal verkregen 
punten per finale-serie is dan gelijk aan de klassering in het totaal klassement voor de betreffende 
finale-serie. Binnen iedere finale-serie krijgt de winnaar van de A-finale dus 1 punt, de nummer 
twee 2 punten, de winnaar van een B-finale 11 punten, etcetera. Deelnemers die zich afmelden 
krijgen ook als zij zich wel gekwalificeerd hebben voor alle nog niet gereden finales een (schrapbaar) 
resultaat van 50 punten. De gestarte auto’s krijgen de punten voor de positie waarop ze finishen. 
Wordt van de gestarte deelnemers iemand gediskwalificeerd, dan krijgt die altijd de punten voor de 
laatste plaats in die finale. Als er meerdere rijders gediskwalificeerd worden krijgen die allemaal de 
punten voor de laatste plaats in die finale. Rijders die zich niet ingeschreven hebben voor een 
wedstrijd krijgen voor iedere finale 100 punten. Is een rijder voor een finale gediskwalificeerd (b.v. 
te lichte auto), dan wordt deze als laatste in de finale waarin hij gereden heeft geklassificeerd (niet 
de serie). Een rijder die voor de gehele wedstrijd gediskwalificeerd is, ontvangt voor alle finale-series 
100 punten die niet als schrap resultaat mogen worden beschouwd (deze punten tellen dus mee in 
het eindresultaat). Modified, Stock en F1 Na de laatste wedstrijd worden de 16 beste resultaten bij 
elkaar opgeteld en wordt de eindstand bepaald. 
EC08:
Na de laatste wedstrijd worden de 15 beste resultaten bij elkaar opgeteld en wordt de eindstand 
bepaald.

Mocht er dan een gelijke stand zijn, dan wordt gekeken wie de meeste hoogste finale plaatsen 
behaald heeft (eerst het aantal eerste plaatsen, als die gelijk zijn het aantal tweede plaatsen, 
enzovoorts). Indien de stand dan nog gelijk is geeft de stand zonder schrap de doorslag. Mocht ook 
dan de stand nog gelijk zijn dan geldt het eindresultaat van de laatste wedstrijd. Mocht ook dat gelijk 
zijn(2 gelijke finale resultaten) dan zal de kwalificatie positie van deze laatste wedstrijd de doorslag 
geven.

8.2.5  Wedstrijdverloop
Uiterlijk om 8:00 uur dient de toegang tot het circuit geopend te zijn voor de deelnemers. Van 8:00 
uur tot 9:00 uur moet de mogelijkheid tot trainen aanwezig zijn. 08:10~08:20 F1, 08:20~08:30 
Stock, 08:30~08:40 Modified, 08:40~08:50 EC08 en 08:50~09:00 Fronti. Van 8:00 uur tot 9:15 uur 
is het mogelijk om definitief in te schrijven voor de wedstrijd.
De banden voor de Standaard Tourwagen klasse en Modified tourwagen klasse dienen bij aanvang 
van de wedstrijd (uiterlijk voor 09.00 uur op de wedstrijddag) voorzien van naam bij de Technische 
Keuring aangeboden te worden. Nieuwe sets dienen in een ongeopende verkoopverpakking 
aangeleverd te worden. De wedstrijd wordt geacht om 09.30 uur te beginnen.
In overleg met de sectie kan dit eerder of later worden maar dit moet minimaal 48 uur voor de NK 
race bekend gemaakt worden. Om 9:30 zal er begonnen worden met een serie vrije trainingen in 
groepen. Dit zal gebeuren volgens de kwalificatieindeling. De tijdsduur van de vrije training is 
maximaal 5 minuten en minimaal 4. Er zit geen uitlooptijd tussen de vrije trainingen en tussen de 
trainingen zit maximaal 1 of 2 minuten wisseltijd.
De duur van alle heats en finales is 5 minuten voor Modified Toerwagen klasse en 7 minuten voor 
de Standaard Toerwagen klasse en de Formule 1 klasse plus maximaal 30 seconden om de laatste 
ronde af te maken. Per heat komen maximaal 10 rijders aan de start.
De sectie kan goedkeuring geven om met 11 of 12 auto`s te starten in de laatste finale.
Voor aanvang van de wedstrijd, maakt de wedstrijdleiding een tijdschema, waarbij voor iedere 
serie heats c.q. voor de finales minimaal 60 minuten uitgetrokken wordt. Dit tijdschema dient 
samen met de heat-indeling op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen te worden. In iedere serie 
zullen eerst, opeenvolgend, alle heats van de Formule 1 klasse verreden worden dan de heats van de 
Standaard Toerwagen klasse en vervolgens de heats van de Modified Toerwagen klasse.
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8.2.6 

De Nomac zal een concept tijdschema aanleveren. Hieraan dient de club zich in grote lijnen te 
houden. Wijzigingen kunnen besproken worden met de sectie.
Indien de start van een heat/finale valt na een pauze, worden de rijders van die heat/finale tijdig 
opgeroepen door de wedstrijdleiding.
Auto's die niet uiterlijk tien seconden voor de start aan de startstreep staan, starten nadat de overige 
rijders zijn gestart vanaf een door de wedstrijdleiding van te voren aangewezen plaats.
Voor de kwalificaties wordt vanaf seizoen 2019 gebruik gemaakt van het round by round systeem. 
Hierdoor wordt het nodig voor alle deelnemers minimaal 2 kwalificaties te rijden. Bij het round by 
round systeem wordt gebruik gemaakt van een punten telling. De Nr 1 krijgt 1 punt en de Nr 2 2 
punten enz. De rijder met de minste aantal punten zal de Top Qualifyer voor de wedstrijd zijn.

Indien meerdere rijders hetzelfde aantal punten hebben dan wordt gekeken naar welke rijder in zijn 
beste kwalificatie de meeste ronden in de minste tijd heeft gereden. Die rijder wordt dan voor de 
andere rijders geplaatst die meer tijd nodig hadden om tot het aantal ronden te komen uit de series 
heats ongeacht of de serie droog, opdrogend of nat is. De eerste tien rijders worden in de A-finale 
geplaatst, de volgende tien in de B-finale enz. Een finale wordt verreden als er 3 of meer rijders voor 
die finale geplaatst zijn.
Bij de tweede finale-serie wordt de kwalificatievolgorde van de eerste finale aangehouden.
De winnaar van een wedstrijd voor het Kampioenschap is degene met het minst aantal 
gesommeerde punten over de twee beste (van de drie) finale-series, etc. Bij gelijke standen geeft de 
snelste tijd (meest gereden ronden, in de minste overtijd) gereden in een van de 2 tellende finales de 
doorslag. De eerste drie rijders in iedere klasse worden, evenals de winnaars van de lagere finales (B, 
C etc.), voorzien van een aandenken dat hun prestatie weergeeft.

EC08 Kwalificatie,s en finales 6 minuten + een ronde

Zaterdagtraining:
Het circuit dient op zaterdag toegankelijk te zijn voor deelnemers van het NK. Dit is van 10:00 tot en 
met 17:00. Langer mag in overleg met de sectie. Het is niet toegestaan buiten deze tijden te trainen 
op zaterdag.

Trainingsklok:
??:00 ~ ??:15: F1
??:15 ~ ??:40: Stock / Fronti
??:40 ~ ??:50: Modified
??:50 ~ ??:00: EC08
In overleg met de sectie kan dit aangepast worden.
Baaninzetten
De deelnemers zijn verplicht om in de kwalificatieheat of finale nadat ze gereden hebben baan in te 
zetten (de rijders van de laatste heat zetten baan in bij de eerste heat). Minimaal 30 seconden voor de 
start moet de baaninzetter aanwezig zijn op de baanpost. Eventueel kan, in overleg met de 
wedstrijdleiding, door de rijder gezorgd worden voor een ervaren vervanger. Wanneer er na de eerste 
sanctie geen verandering volgt op het gedrag kwa baaninzetten zal er door de sectie een alternatieve 
straf uitgedeeld worden.  De baaninzetter dient de auto veilig terug te zetten op de baan. Tijdens de 
vrije trainingsheats is het niet verplicht om baan in te zetten. 
Zie de sanctielijst voor de overtredingen m.b.t. baaninzetten

8.2.5.1

In het geval van regen of mogelijke regen wordt de stand na de kwalificatie bepaald op basis van 
( min of meer) vergelijkbare omstandigheden. Indien een enkele of meerder heats geen kans heeft/
hebben gehad om 1 kwalificatie te rijden op een droge baan dan tellen alleen de kwalificaties die 
verreden zijn op een (gedeeltelijk) natte baan. Een serie die gedeeltelijk droog is kan dus wel 
meetellen ipv dat een complete serie heats niet meetelt omdat de omstandigheden in die ene serie niet 
gelijk waren. Het gebruik van een ‘regenauto’ is toegestaan. Het gebruik van de voorgeschreven 
banden en/of motoren blijft te allen tijde verplicht.

8.2.7    Regen
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- Laden conform CC/CV laadmethode;
- Laadstroom maximaal 2C (6400 mAh accu; laadstroom maximaal 12,80 A);
- Spanning accu: maximaal 8,440 Volt 2S (F1, Stock en Modified) Maximaal 16,880 Volt 4(EC08);
- Temperatuur accu: omgevingstemperatuur + maximaal 10,0 ºC.

Wat betekent dit in de praktijk:
Voor aanvang van de heat/finale wordt een voorkeuring (van auto inclusief accu en body) uitgevoerd 
door leden van de Technische Keuring. Deze voorkeuring is bindend. De auto dient uit te staan 
wanneer men naar de keuring komt. 
Bij overschrijding van de maximale accu-spanning/ -temperatuur mag de rijder NIET deelnemen aan 
de heat/finale en krijgt daarbij een officiële waarschuwing.

LET OP:  Het is dus niet toegestaan om middels “gasgeven” de spanning op 8,440 of 16,880 Volt te krijgen.

8.2.8 Uitstel
Wanneer een rijder vóór de start frequentieproblemen heeft, kan hij uitsluitend voor een 1e finale 
hiervoor uitstel aanvragen. Dit uitstel kan tot 30 seconden voor de start aangevraagd worden en gaat 
in op het originele startmoment van het tijdschema. Het uitstel is altijd 5 minuten en kan maar 1 keer 
per finale aangevraagd worden. Indien door de wedstrijdleiding 2 deelnemers op een gelijke of bijna 
gelijke frequentie worden ingedeeld en dit vlak voor de start van een heat cq finale wordt ontdekt 
doordat er storing optreedt, krijgen de betrokken rijders voldoende tijd om de frequentie te wisselen 
op aanwijzing van de wedstrijdleiding. Mocht dit voorvallen tijdens een finale dan mogen de 
betreffende rijders starten vanaf de positie waarop ze zich gekwalificeerd hebben. Indien een 
deelnemer problemen heeft met het binden van zijn gebruikte spectrum/2.4 set dan krijgt de 
deelnemer tijdens de kwalificaties geen uitstel hiervoor. Voor de start van de finale kan een 
deelnemer met problemen met het binden van de set wel uitstel aanvragen waarbij hij/zij dan wel 
achteraan de grid op positie 11 moet plaatsnemen. Een deelnemer die nog niet 30 seconden voor de 
start op de baan is met zijn volledige en functionele auto met alle daarvoor benodigde apparatuur 
kan geen uitstel aanvragen. Iemand die nog geen volle accu heeft, of een auto die niet volledig is 
gerepareerd kan daarvoor geen uitstel verkrijgen.

8.2.9 Technische controle
Auto’s moeten voor de heat/finale ter controle worden aangeboden. Een rijder die zijn auto niet ter 
keuring heeft aangeboden, mag niet starten in de betreffende heat/finale. Met de auto dient de 
organisator zorgvuldig om te gaan.
Bij het te laat bij de Technische Keuring verschijnen is geen uitstel mogelijk en moet er vanuit de pits 
gestart worden (wachtrij bij Technische Keuring uitgesloten).
De auto’s worden steeksproefgewijs gecontroleerd op gewicht, breedte en of de gebruikte accu 
voldoet aan de eisen die het technisch reglement daaromtrent stelt.
Laden van LiPo accu’s:
Gebruik van GESLOTEN LiPo-zak verplicht;

In geval van een tweede overschrijding wordt de rijder verdere wedstrijddeelname ontzegd. 
Metingen uitgevoerd met behulp van de door de Technische Controle gebruikte meetapparatuur 
is bindend. Dit meetapparaat wordt door de NOMAC beschikbaar gesteld. De meter dient 
minimaal een compensatie te hebben voor de omgevingstemperatuur.
Tevens wordt in de Toerwagen klassen gecontroleerd of de banden worden gebruikt met de juiste 
identificatie in/op de velg.
De controle's kunnen visueel worden gedaan maar ook met meetapparatuur.
Bij de Stock klasse kan extra worden gecontroleerd op de volgende punten:



 
- Final Drive Ratio met een (door de Nomac) beschikbaar gestelde FDR meter;
- Electronic Speed Controller (ESC) kan worden uitgelezen met een  programeerkaart. 
- Timing op de motor; De fixed timing endplate die bij de sectie EC10 aangeschaft moet worden 
dient gebruik te worden. Bij afwijking, niet gebruiken van de fixed endplate mag de rijder de 
desbetreffende heat / finale niet starten en krijgt de rijder een officiële waarschuwing. Bij een 
tweede overtreding vind uitsluiting voor de gehele wedstrijddag plaats, dus geen schrapresultaat.
- Gebruikte motoren kunnen vergeleken worden met een door Nomac beschikbaar gestelde 
referentiemotor.
- Gebruikte motoren moeten uit dezelfde onderdelen zijn opgebouwd als de referentie motor.

Bij gerommel aan motor en/of ESC vindt uitsluiting voor de gehele wedstrijddag plaats, 
dus geen schrapresultaat. Onmiddellijk na de finish van een heat/finale kan de 
wedstrijdleiding een auto ter nakeuring oproepen.        
Deze auto moet rechtstreeks (niet via de pits of sleutelruimte) aan de Technische controle 
worden aangeboden.De sectie kan vlak voor aanvang van de finale wanneer alle auto`s op 
het circuit zijn een extra controle uitvoeren voor de blinky modus. Staat de regelaar niet 
in de eerder genoemde blinky modus dan wordt de rijder voor de rest van de betreffende 
race gediskwalificeerd. 
De auto dient met een losse body bij de keuring te worden aangeboden. Na de keuring 
mag de body vastgezet worden met de bodyclips.     

8.2.10 Wedstrijdjury 

Tijdens wedstrijden voor het Kampioenschap kan een wedstrijdjury aangesteld worden. 
Deze bestaat uit de wedstrijdleider en twee ervaren deelnemers (dus uit drie personen).       
Bij een conflict omtrent een deelnemer mag deze geen deel uitmaken van de wedstrijdjury. 
In een dergelijk voorkomend geval wordt de taak van dit jurylid overgedragen aan een 
andere deelnemer. 

8.2.11 Strafmaatregelen 

Naast de reeds genoemde strafmaatregelen kunnen bij wedstrijden voor het Nederlands 
Kampioenschap nog de volgende sancties worden gehanteerd: 

Overtreding 1ste sanctie 
2de 
sanctie/opvolgend 

Geregistreerd voor 
het seizoen 

Herhaaldelijk onnodig contact 
bij het inhalen Waarschuwing 10 seconden tijdstraf Ja 

Onsportief rijgedrag Waarschuwing 10 seconden tijdstraf Ja 

Jump start Drive thru Zie sanctie 1 Nee 

Corner cutting Waarschuwing 5 seconden tijdstraf Nee 

Geen baaninzetten of te laat Ronde aftrek Straf door sectie Ja 

Gebruik/vasthouden mobiele 
telefoon baaninzet 

Schrap beste 
resultaat Straf door sectie Ja 

Onsportief/storend gedrag op het 
terrein Waarschuwing Straf door sectie Ja 

De sectiestraffen worden per geval bepaald. De geregistreerde straffen worden 
meegenomen op het evaluatieformulier. 
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8.2.12 Toewijzing startplaatsen Europees en Wereld Kampioenschap

Voor een EK/WK allocatie voor de Toerwagen klasse komen alleen rijders uit de Modified klasse 
in aanmerking. De toewijzings volgorde van beschikbare startplaatsen voor wedstrijden waar een 
EFRA-licentie voor nodig is geschiedt als volgt:

1) regerend Wereldkampioen
2) regerend Europees kampioen
3) regerend Nederlands kampioen Modified Toerwagen
4) A, B en C finalisten WK afgelopen 2 seizoenen (waarbij het meest recente voorrang heeft)
5) A en B finalisten vorig EK
6) nummers 2 en 3 Nederlands Kampioenschap (NK) Modified Toerwagen
7) overige rijders op volgorde van de NK eindstand Modified Toerwagen van het voorgaande 
jaar. De overige plaatsen worden, in overleg met de betrokken rijders, toegewezen door het 
Sectiebestuur. 

8.2.13 Daglicentie

 In seizoen 2019 kan er éénmalig met een daglicentie worden meegereden. Voorwaarde is dat je je 
dan uiterlijk de woensdagavond voor de wedstrijd om 22.00 uur hebt ingeschreven bij de club die 
de wedstrijd organiseert. Daarbij dien je aan te geven dat je wilt meerijden op de daglicentie die op 
de wedstrijddag of trainingsdag ter plekke moet worden aangeschaft bij de betreffende club. 
Tevens dient het inschrijfgeld ter hoogte van €25 voor de wedstrijd en de zaterdagtraining ter 
plekke te worden voldaan. In het seizoen kan per rijder maximaal 1x van de daglicentie gebruik 
worden gemaakt. Rijders die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden georganiseerd door 
een bij de NOMAC aan- gesloten vereniging of uitgesloten zijn door NOMAC, kunnen NIET 
deelnemen aan een wedstrijd met een proeflicentie.

8.14
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Bij het gebruik van de Light licentie kan elke race afzonderlijk ingeschreven worden. De 
licentiekosten voor de Light licentie zijn €40,- voor de licentie en vervolgens €15,- per race incl. 
de zaterdagtraining. Deze €15,- dient voldaan te worden bij de betreffende vereniging. Om deel 
te kunnen nemen aan het NK dient de rijder zich uiterlijk de woensdagavond 22:00 voor de race 
te hebben ingeschreven.

8.2.14    Lightlicentie

Bij het gebruik van de Full licentie heeft de deelnemer zijn inschrijfgeld voor alle races direct 
voldaan. De licentiekosten voor de full licentie zijn €110,- dit is voor alle 7 races incl. de 
zaterdagtraining. Om deel te kunnen nemen aan het NK dient de rijder zich uiterlijk de 
woensdagavond 22:00 voor de race te hebben ingeschreven.

Reglementen worden opgesteld door de sectie van de Nomac.  Na het seizoen kunnen de rijders 
adviezen indienen voor volgende seizoenen.  Dit kan via de voorstellen module van de Nomac. De 
sectievergadering aan het einde van het seizoensjaar wordt gezien als een brainstormsessie. 

8.2.15   Full licentie

8.2.16 Reglementen voor volgend seizoen
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Notities:
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9 Reglement Sectie Brandstof Circuit Large Scale
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een aanvulling op het Algemeen 
Wedstrijd Reglement.

9.1       Technisch Reglement
Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen aan de sanctie(s) 
genoemd in artikel 5.11.9 (tenzij anders vermeldt in dit reglement).

9.1.1    Technische klassen en gewichten
De auto’s zijn onder te verdelen in drie verschillende klassen op basis van de schaalverhouding: 1:6 Race 
Truck, 1:5 Toerwagen en 1:5 Formule 1. De gewichtslimieten voor de klassen zijn als volgt:

De gewichtslimieten gelden te allen tijde voor een raceklare wagen zonder brandstof. Modificaties c.q. 
zelfbouw zijn toegestaan, voor zover de resulterende auto binnen dit reglement valt.

9.1.2 Motorspecificaties
a) Motortype:
- Eén cilinder,
- 2-takt of 4-takt
- Cilinderblok uit één enkele behuizing, geen afzonderlijk cilinderhuis
- Geen wankelmotoren
- Cilinderinhoud: maximaal 23 cc voor 1:5 Toerwagen, maximaal 26 cc voor 1:5 Formule 1 en 1:6 

Race Truck.
- Geen variabele in- of uitlaat-timing.
- Geen brandstof-injectie.
b) Krukas:
- Gedeelde as-constructie met een gesloten big-end.
c) Inlaat:
- Alleen open deck inlaatpoorten toegestaan, geen roterende inlaat.
- De inlaat dient voorzien te zijn van een z.g. INS-box om het geluid van de carburateur te dempen.
- Geen turbo of compressor. 
d) Carburateur:
- Doorsnede maximaal 13 mm
- Luchtfilter verplicht. 
e) Ontsteking:
- Mechanisch en vast (slechts verstelbaar met uitgeschakelde motor).
- Geen batterijgevoede ontsteking.
- Volgens EFRA norm 2014 ( word in EFRA Handbook verduidelijkt met tekening)
- Er moet een bougie-kap over de aansluiting van de bougie gemonteerd zijn. 

9.1.3 Uitlaat
De uitlaat dient na het spruitstuk drie kamers te bevatten. Toegestaan zijn derhalve een driekamer-uitlaat of een 
tweekamer-uitlaat met een nademper. Het uitlaatsysteem mag te allen tijde niet meer geluid produceren dan 81 
dBA, gemeten op 10 meter afstand en op 1 meter hoogte. De uitlaat moet volledig onder de body vallen. Ingeval 
van een grotere geluidsproductie t.o.v. andere wagens is het aan de wedstrijdleider om de betreffende wagen na 
meting eventueel uit de wedstrijd te nemen.

Klasse Minimum gewicht Maximum gewicht
1:6 Race Truck 10,5 kg -
1:5 Toerwagen 10 kg 12 kg
1:5 Formule 1 10 kg -

f) Koeling:
- Alleen luchtkoeling toegestaan.
g) Electrisch starten is toegestaan met een externe starter, ook op de baan, mits de starter op een of andere 
manier gezekerd is aan de mechanic zodat deze niet op de baan verloren kan worden.
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9.1.4 Tank en brandstof

Maximale inhoud brandstoftank tot aan de carburateur: 700 cc.
De gebruikte brandstof mag uitsluitend bestaan uit de volgende bestanddelen:
- Loodvrije benzine
- Oliën en smeermiddelen
Verboden zijn alle overige (speciale) brandstoffen en toevoegingen zoals: avgas, octaanbooster en 
race-brandstoffen.

9.1.5 Aandrijving
Wagens met elektrische aandrijving, propellers en/of raket-aandrijving zijn niet toegestaan. Een 
versnellingsbak is eveneens niet toegestaan.

9.1.6 Koppeling en rem
De modelwagens moeten van een doeltreffende rem en koppeling voorzien zijn. Deze rem moet de 
auto op zijn plaats kunnen houden met stationair draaiende motor. Met uitzondering van ABS en 
soortgelijke systemen, zijn er voor wat betreft de remmen geen beperkingen opgelegd.

9.1.7 Bumper
De bumper moet bestaan uit een foam-plaat met een minimale hoogte van 40 mm. De plaat moet 
vast bevestigd zijn op het chassis en de neus van de body over de gehele breedte vullen. Voor de 
toerwagens dient de originele bumperplaat een minimale afstand van 35mm tot de voorkant van de 
foamplaat te meten, voor de trucks dient deze minimale afstand 15mm te bedragen.

9.1.8 Banden en velgen 1:6 Race Truck en 1:5 Formule 1
Voor de 1:6 Race Truck geldt:
Er zijn slechts vier soorten voor- en achterbanden toegestaan. Er mogen géén combinaties van deze 
bandensoorten worden gemaakt. Samenstelling van verschillende compounds op één velg is dus niet 
toegestaan. De type-aanduidingen van de banden moeten zichtbaar aanwezig zijn.

Toegestane soorten:
F1 banden nu toegestaan (ook op F1 velgen).
- voorbanden: FG: M, M1 en FG: S
- achterbanden: FG: S en S1, FG: M + M1 en eventueel nieuw op de markt daarvoor bestemde
 1: 6 truckbanden.
Minimale diameter banden: 135 mm, maximale diameter banden: 150 mm.
Minimale diameter velgen: 100 mm, maximale diameter velgen 110 mm.
Maximale breedte voorbanden: 65 mm.
Maximale breedte achterbanden: 83 mm.
Opsnijden van de banden is toegestaan.

Voor de 1:5 Formule 1 geldt:
De gebruikte banden zijn rubberen banden met een schuimvulling aan de binnenzijde. Er mag gebruik 
worden gemaakt van verschillende hardheden van banden op voor- en achteras. De hardheid van 
de banden moet, indien van toepassing, zichtbaar aanwezig zijn. Tijden een wedstrijd voor het Ne-
derlands Kampioenschap mag men gedurende de wedstrijddag gebruik maken van maximaal 2 sets 
banden, welke vooraf gemerkt worden tijdens de technische controle.
Tijdens regen is het gebruik van regenbanden als 3e set toegestaan.
Opsnijden van de banden is toegestaan.
Minimale diameter voorwielen: 134,9 mm, maximale diameter: 149,1 mm
Minimale breedte voorwielen: 60 mm, maximale breedte: 75 mm
Minimale diameter achterwielen: 134,9 mm, maximale diameter: 149,1 mm
Maximale breedte achterwielen: 85 mm
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9.1.9 Body en afmetingen 1:6 Race Truck
Dit artikel geldt alleen voor de 1:6 Race Truck.

Uitgangspunt is de Race Truck body. De body dient in originele staat te blijven. Niet toegestaan: 
openingen voor rijwind koeling, verwijderen van ruiten. De enige uitzondering is één opening 
van maximaal 200x150 mm boven motor en aantrek-mechaniek. De body moet volledig zijn 
ingekleurd, met uitzondering van de ruiten.

Afmetingen:

- Wielbasis: 530 mm +/- 10%
- Spoorbreedte voor: 410 mm maximaal
- Spoorbreedte achter: 430 mm 

maximaal 

9.1.10 Body en afmetingen 1:5 Toerwagen

Dit artikel geldt alleen voor de 1:5 Toerwagen.

De body moet een schaalgetrouwe replica zijn van een origineel 1:1 model. Uitgangspunt is de FIA 
Class 2 Super Touring Cars met 4 deuren. Eventuele toleranties mogen geen mix zijn van hoogte, 
breedte, lengte en wielbasis, maar deze moeten gelijke afwijkingen hebben. Voor NK wedstrijden 
zijn alleen schaalmodellen toegestaan van auto’s die niet langer dan twee jaar geleden hebben 
deelgeno-men aan 1:1 wedstrijden.

Het is niet toegestaan om de voorruit te verwijderen of er gaten in te maken. De zij- en achterrui-ten 
mogen wel worden uitgesneden tot aan de raamlijsten. Per ruit mag hooguit één gat worden 
gemaakt. Overige luchtopeningen mogen worden aangebracht conform het 1:1 model. De body 
moet volledig zijn ingekleurd, met uitzondering van de overgebleven ruiten.
Bodies goedgekeurd volgens EFRA reglement 2013.
Aanvullend op de EFRA reglementen gelden voor Nederland bovendien de DTM2000 bodies,
te weten:
- Opel Astra V8 Coupe DTM 2000 van FG
- Mercedes Benz CLK DTM 2000 van FG
- Mercedes Benz CLK DTM 2000 van ABC
- Wijzigingen op deze lijst zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd 

worden.  Afmetingen:
- Lengte: op schaal +/- 5%
- Breedte: maximaal 395 mm gemeten op het breedste punt van de body
- Hoogte: op schaal +/- 5% gemeten met een grondspeling van 6 mm. 

 9.1.11   Body en afmetingen 1:5 Formule 1

Dit artikel geldt alleen voor 1:5 Formule 1.

Alleen auto’s volgens het FIA2000/1 (of jonger) reglement zijn toegestaan. De body moet van een 
werkelijk bestaande Formule 1 auto uit het seizoen 2000/1 of jonger zijn. De kleuren en 
kleurensche-ma’s van de body is vrij.
Het ontwerp en de layout van de wielophanging moeten hetzelfde zijn als een originele Formule 1 
auto. De kleur is vrij.
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9.1.12  Vleugel (spoiler) 1:5 Toerwagen

Dit artikel geldt alleen voor 1:5 Toerwagen.

De spoiler mag vanuit het vooraanzicht van de auto niet buiten het silhouet van de body uitkomen. 
De spoiler mag niet over de achterkant van de body uitsteken. De spoiler moet, van de zijkant 
gezien, inclusief de zogenaamde “side-dams” binnen een vierkant van 60x60 mm passen.

 9.1.13  Voor en achter spoiler 1:5 Formule 1

Dit artikel geldt alleen voor 1:5 Formule 1.

De voorspoiler mag maximaal 450 mm breed zijn en maximaal 120 mm lang. Delen van de 
voorspoiler mogen niet voorbij de centerlijn van de voorwielen komen. De voorspoiler moet 
zodanig aan het chassis zijn bevestigd dat deze bij een aanrijding kan verbuigen. De overhang aan 
de voorzijde mag niet meer zijn dan 230 mm gemeten vanuit de centerlijn van de voorwielen.

De achterspoiler mag niet breder zijn dan de bschikbare ruimte tussen de achterwielen. Het aantal 
vleugeldelen in de spoiler is vrij. De eindplaten hebben een maximale afmeting van 95x120 mm. De 
overhang aan de achterzijde van de achterspoiler en diffuser mag niet meer zijn dan 120 mm geme-
ten vanuit de centerlijn van de achterwielen.

Zowel voor- als achterspoiler zijn onderdelen van de body en moeten onmiddellijk worden gerepa-
reerd indien deze beschadigd of los van de auto raken.

9.2       Wedstrijdreglement

9.2.1 Klasse-indeling rijders

De Large Scale sectie kent de 1:6 Race Truck, de 1:5 Toerwagen en de 1:5 Formule 1 als 
verschillende schaal-klassen.
De 1:5 Toerwagen klasse kent een “top-groep”: de NK klasse, welke door het Sectiebestuur 
gedefinieerd zal worden vóór aanvang van seizoen 2017. Deze rijders, die met alle andere rijders 
strijden om het Nederlands Kampioenschap, zijn uitgesloten van deelname aan de NOMAC Cup. 
Er zijn prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Dit geldt zowel voor het NK klassement als voor 
het NOMAC Cup klassement.
Bij de heat-indeling dient het sectiebestuur zoveel mogelijk rekening te houden met de rijdersterkte.

De breedte van de side-pods moet 10% minder zijn dan de breedte van de auto. De side-pods 
mogen niet hoger zijn dan de banden.

- Breedte: maximaal 450 mm (inclusief banden)
- Hoogte: maximaal 250 mm

Afmetingen:

Alle uitsnijdingen in de body moeten ook in de originele Formule 1 auto voorkomen. 
Uitsnijdingen voor motor en brandstoftanks zijn toegestaan rondom de snelvulopening op de 
brandstoftank, trekstarter en de instelschroeven op de carburateur e.d.
De side-pods mogen gebruikt worden om startnummer op aan te brengen.
De uitlaat moet volledig in de side-pods zitten en het uiteinde van de uitlaat moet naar beneden 
wijzen – de uitlaatgassen moeten dus op de baan worden geblazen.
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9.2.2 Aantal wedstrijden
In iedere klasse worden vijf wedstrijden (met 1 schrap) verreden voor het Nederlands Kampioen-
schap en voor de NOMAC Cup.
Is het puntentotaal na de vijf wedstrijden minus de wedstrijd die geschrapt wordt, gelijk, dan telt 
het totaal van de verreden wedstrijden zonder de aftrek van het schrapresultaat. Is de stand daarna 
nog gelijk, dan geldt de uitslag van de laatste wedstrijd.

9.2.3 Promotie/degradatie 1:5 Toerwagen klasse
De 1:5 Toerwagen klasse kent maximaal 64 deelnemers. Bij meer dan 51 deelnemers treedt 
het promotie/degradatie systeem in werking en kan voor het nieuwe seizoen besloten 
worden tot een promotie/degradatiewedstrijd.

9.2.4 Gele vlag
Tijdens de “gele vlag periode” is het niet toegestaan in te halen; tevens moeten alle auto’s vaart 
minderen. Indien de gele vlag periode door de wedstrijdleiding wordt aangekondigd, geldt deze 
voor de gehele baan. De wedstrijdleiding meldt “einde gele vlag periode”.
Het wordt aanbevolen voor organisatoren om een sirene en/of oranje zwaailicht te monteren, 
zodat middels een akoestisch signaal de “gele vlag periode” aangekondigd kan worden.
Overtreding door de rijders van dit artikel wordt gestraft met aftrek van één ronde van het 
resultaat van de beste heat of (sub-)finale.

9.2.5 Motoren
Per wedstrijd mag door een rijder (per klasse) één motor worden gebruikt. Deze moet voor 
aanvang van de wedstrijd worden gemerkt. Alleen bij regen mag een tweede motor gebruikt 
worden.

De aan/uit schakelaar om de ontsteking van de motor te kunnen bedienen moet met een duidelijk 
zichtbare sticker “E” gemerkt worden. Deze sticker moet minimaal 20mm in doorsnede zijn en 
voor-zien van een dubbele rode omlijning. Deze sticker dient tevens op de body te zijn 
aangebracht ter hoogte van de desbetreffende schakelaar. Een extra gat om de schakelaar te 
bedienen is toegestaan.

9.2.6 Tanken
Tanken is slechts toegestaan tot het moment dat de auto’s naar de start worden geroepen (het 
30 seconden signaal). Indien binnen deze tijd nog getankt wordt, dient men vanuit de pits te 
starten. Tijdens een heat of (sub-)finale is het niet toegestaan om te tanken, met uitzondering 
van de 1:5 Formule 1: hierbij is tanken tijdens de (sub-)finale toegestaan.

9.2.7 Wedstrijdsysteem
De 1:5 Toerwagen-, 1:6 Race Truck- en de 1:5 Formule 1 klasse rijden hun eigen wedstrijd met 
aparte heats en aparte (sub-)finales.

Voorafgaand aan iedere wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap maakt het Sectiebestuur 
de heat-indeling, wedstrijdverloop en tijdschema voor de wedstrijd. Deze kunnen alleen door het 
sectiebestuur gewijzigd worden. Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de rijdersterkte. Om deze indeling zo goed mogelijk te kunnen maken, moeten wijzigingen 
van frekwentie en/of persoonlijke transponder uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de 
wedstrijddag bij het Sectiebestuur worden gemeld.

Een heat bestaat uit maximaal tien tot vijftien rijders (afhankelijk van circuit en grootte van de 
rijdersstelling).  
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 Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de subfinales en finale. 
Standaard aantal heats: 3
Een subfinale en finale bestaat uit maximaal 10 rijders.
Finales worden gereden volgens het kerstboomsysteem:
Voorafgaand aan de subfinales hebben de  direct geplaatsten gelegenheid om 10 minuten te 
trainen. De nummers 1 t/m 4 zijn direct geplaatst voor de finale. De nummers 5 t/m 18 worden 
geplaatst voor de halve finales. De nummers 19 t/m 32 worden geplaatst in de kwart finales, de 
nummers 33 t/m 46 in de achtste finales, Vanuit de achtste en kwart finales klimmen de eerste drie 
rijders op naar de hogere finale. Vanuit de halve finales klimmen de eerste twee rijders op plus twee 
tijdsnelsten. 
De eerstvolgende 5 rijders uit beide halve finales rijden de B-Finale om de plaatsten 11 t/m 20. 
Even-tueel word er nog een C-Finale gereden. Minimum aantal rijders voor een B of C finale is 4.
Bij regen of ongelijke omstandigheden in de halve finales gaan de eerste drie over naar de finale.

Tijdsduur:
- heats: maximaal 8 minuten;
- Achtste en kwart finales: 15 minuten;
- Halve finales: minimaal 20 minuten, maximaal 30 

minuten;
- C-Finale  15 minuten;
- B-Finale  20 minuten;
- Finale: 30 minuten.

De duur van de kwalificaties en finales worden aan het begin van de wedstrijd bekend 
gemaakt door de organisator na overleg met het Sectiebestuur.

9.2.8 Licenties
In de sectie Brandstof Circuit Large Scale kan een deelnemer zowel in de 1:5 Toerwagen, 1:6 Race 
Truck als in de 1:5 Formule 1 klasse starten, mits hij voor de betreffende klasse een rijderslicentie 
heeft.
De Largescale onroad kent 3 soorten licenties:

1. Full licentie, is Nomac licentie plus entree tot alle N.K. wedstrijden in deze klasse.
2. Light licentie, is Nomac licentie maar per wedstrijd moet worden betaald.
3. Daglicentie, is een licentie waar er per wedstrijd betaald moet worden en niet meetelt voor het 

NK /Nomac klassement. (alleen dagprijs) Rijders met een daglicentie moeten wel lid zijn van een bij 
de Nomac aangesloten vereniging, maar hebben geen stemrecht bij de jaarlijkse Sectievergadering en 
kunnen dus ook geen voorstellen indienen. 

9.2.9 Startprocedure

De heats maken gebruik gemaakt van een vliegende start. Na de opwarmperiode zal op 
signaal van de wedstrijdleider, wanneer de auto’s zich op een langzaam gedeelte van de baan 
bevinden, de tel-ling worden gestart. De rijders kunnen hierdoor voor de start voldoende 
onderlinge ruimte nemen.
Bij alle (sub-)finales wordt een grid-start toegepast. Voor de grid-start is de procedure als volgt: de 
auto’s worden, eventueel door een helper, opgesteld op de startpositie. Dan volgt op het teken van 
de starter één opwarmronde. De auto’s rijden aan het eind van deze ronde naar hun startposities. 
Helpers mogen dan niet meer op de baan. Als de laatste auto zijn positie heeft ingenomen wordt er 
met de vlag, startlicht en/of akoestisch signaal gestart. Wanneer een auto wegens technische proble-
men niet kan meedoen aan de opwarmronde, dient de zender van de betreffende rijder 
ingeschakeld op de stelling te staan.
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9.2.11 Toewijzing startplaatsen Europees en Wereld Kampioenschap

Als minder dan het aangevraagde aantal plaatsen wordt toegekend, geldt de volgende 
toewijzing:
De eerste plaats is voor de Nederlands kampioen, gevolgd door die Nederlandse rijders 
die zich onder de eerste 20 rijders van de EFRA ranking-list bevinden. De overige plaatsen 
worden toegekend aan de hand van de stand van het Nederlands Kampioenschap 
voorafgaand aan het Europees en/of Wereldkampioenschap.

Het inzetten van uit de baan geraakte auto’s en het terugbrengen van afgeslagen auto’s 
gebeurt door de helper van de rijder vanuit de pitsstraat. De helpers dienen een door 
NOMAC of wedstrijdleiding beschikbaar gesteld reflecterend hesje te dragen en dienen 
gesloten schoeisel te dragen. Alleen drie pogingen om een afgeslagen motor te herstarten 
met een interne of externe starter mogen door de helper langs de baan gebeuren. Ingeval 
van een externe starter zal deze vast en gezekerd aan de helper moeten zitten tijdens de 
baan inzet.

9.2.10 Baaninzetten



NOMAC Jaarboek 2019

Sectie Brandstof Circuit Large Scale

Notities:
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 Reglement Sectie Brandstof Circuit 1:8
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een aanvulling op 
het Algemeen Wedstrijd Reglement.

10.1      Technisch Reglement
Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen aan 
de sanctie(s) genoemd in artikel 5.11.9 (tenzij anders vermeldt in dit reglement).

10.1.1 Afmetingen
a) Schaalverhouding: 1:8
b) Maximale lengte: 637 mm
c) Maximale breedte: 267 mm
d) Maximale hoogte zonder spoiler en zonder antenne: 170 mm
e) Maximale hoogte met spoiler en zonder antenne: 180 mm
f) Wielbasis: 270-330 mm
Hoogte en breedte worden gemeten met een spacer van 20 mm onder het chassis, waarbij het 
chassis op de spacer wordt gedrukt. De hoogte wordt gemeten vanaf de onderkant van de spacer.

10.1.2 Technische klassen en gewichten
De auto’s zijn onder te verdelen in drie technisch verschillende (gewichts-)klassen:
- geveerd 4WD: minimum gewicht 2350 gram
- geveerd 2WD: minimum gewicht 2300 gram
- star: minimum gewicht 2200 gram
De gewichtslimieten gelden te allen tijde voor een raceklare wagen zonder brandstof en met trans-
ponder. Geveerde wagens zijn 4-wiel onafhankelijk geveerde auto’s met aandrijving op twee (2WD) 
of vier (4WD) wielen. Extra toegevoegde gewichten dienen geborgd te zijn met een schroef of ty-
rap, enkel lijm of dubbelzijdig tape is niet toegestaan.

Starre wagens voldoen aan de volgende specificaties:
- wagens voorzien van 4 wielen
- aandrijving uitsluitend op de achterwielen
- rem alleen op de achteras
- geen versnellingsbak
- geen vering; wel toegestaan is de flexibiliteit van het chassis en een zogenaamde

pendelende voortrein. 

10.1.3 Motorspecificaties

Motortype: .21
Maximale cilinderinhoud: 3,50 cc 
Maximale diameter carburateur: 9 mm

10.1.4 Inlaat
Het gebruik van een EFRA-goedgekeurde inlaatgeluiddemper (zgn INSbox) is verplicht. De 
demper dient in originele staat gebruikt te worden – wijzigingen geven aanleiding tot 
diskwalificatie. Deze verplichting vervalt indien de heat of (sub-)finale tot “NAT” wordt verklaard 
door de wedstrijdleiding. Het maximale geluidsniveau mag 82 dBa niet overschrijden.
De inlaatgeluiddemper dient op de actuele lijst van de EFRA te staan.
Inlaatgeluiddempers die op 1 januari van het verenigingsjaar op de lijst van EFRA staan blijven 
gedurende het hele verenigingsjaar toegestaan.

10
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Het maximale geluidsniveau mag 82 dBa niet overschrijden, gemeten op 10 meter afstand en op 1 
meter hoogte. De uitlaat dient van het 3-kamer type te zijn. De uitlaat dient een door EFRA 
gehomologeerd type te zijn. Het goedkeuringsnummer dient altijd zichtbaar op de uitlaat te zijn en 
mag zelf gegraveerd zijn.
De uitstroomopening van de uitlaat dient om veiligheidsredenen een hoek te maken die ligt tussen 
horizontaal en loodrecht naar beneden.
De uitlaat dient op de actuele lijst van de EFRA te staan.
Uitlaten die op 1 december van het voorgaande jaar op de lijst van EFRA staan blijven gedurende het 
gehele daarop volgende verenigingsjaar toegestaan, inclusief de eventuele nieuwe uitlaten die de 
EFRA gedurende dat jaar goedkeurt. Geluidsbeperkende modificaties op of aan de uitlaat zijn 
toegestaan.

10.1.6 Tank en brandstof

Maximum inhoud brandstoftank tot aan de carburateur: 125 cc 
De gebruikte brandstof mag uitsluitend bestaan uit de volgende 
bestanddelen:

- Methanol
- Oliën en smeermiddelen
- Nitromethaan
- Een kleine hoeveelheid toevoegingen ter bescherming 

van de motor. 

De gebruikte brandstof mag geen hoger soortelijk gewicht hebben dan 0,87 gr/cm3. Dit komt 
overeen met een nitropercentage van 16%. Het soortelijk gewicht wordt gemeten met een door 
de NOMAC beschikbaar gesteld apparaat (“NITRO-MAX”).

10.1.7 Aandrijving 

Wagens met elektrische aandrijving, propellers en/of raket aandrijving zijn niet toegestaan.

10.1.8 Koppeling en rem

De modelwagens moeten van een doeltreffende rem en koppeling voorzien zijn.
Er zijn geen separate remmen op voorwielen toegestaan. Een transmissierem middels 
permanent blokkeren van de vooras is voor vierwiel aangedreven autoʼ  s wel toegestaan. 

10.1.9 Bumper

De bumper dient van flexibel materiaal gemaakt te zijn en mag niet van scherpe randen of 
kanten voorzien zijn. De bumper dient de contouren van de body te volgen en mag niet 
meer dan 5 mm voor de body uitsteken en/of 13 mm buiten de zijkanten met een maximum 
breedte van 267 mm.

10.1.5 Uitlaat
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10.1.11 Body

Kleur: zwart (behalve letters op de 
buitenzijde) Afmetingen:
− Maximale velg diameter: 54 mm Aan de binnenzijde van de velg is een flens 

toegestaan met een dikte van 2 mm en een hoogte van 3 mm, aldus een 
flensdiameter van 60 mm.

− Maximale breedte achterband: 64 mm 

10.1.10 Banden

Het is niet toegestaan reinigers of gripverhogende middelen van welke aard dan ook te gebruiken 
in / op de banden. Indien het gebruik van reinigers of gripverhogende middelen wordt 
geconstateerd, kan de rijder gedurende het huidige seizoen van (verdere) deelname worden 
uitgesloten waarbij ook de eventueel reeds behaalde resultaten ongeldig worden verklaard, 
zonder terugbetaling van (licentie)kosten, of welke vorm van kosten dan ook.

Elke wedstrijd, gedurende het gehele wedstrijdseizoen wordt gereden op hand-out banden. 
Aanvullend op hetgeen hierboven vermeld dienen deze banden aan de volgende specificaties te 
voldoen: 
Voorbanden: Buitendiameter 69mm, Hardheid 32 Shore.
Achterbanden: Buitendiameter 76mm, Hardheid 35 Shore
De rijders hebben de plicht per wedstrijd tenminste één set (van vier) hand-out banden van de 
bandenleverancier (tegen betaling) af te nemen, ongeacht of de wedstrijd eventueel op andere 
banden dan de hand-out verreden wordt, zoals in geval van regen. Deze verplichting vervalt 
indien de rijder zich voor de wedstrijd tijdig heeft afgemeld.
Vooruit betaalde banden zijn eigendom van de rijder en deze heeft er te allen tijde recht op. Als 
een rijder wegens omstandigheden niet bij een race aanwezig is of na de race vergeet zijn of haar 
eventueel resterende sets af te nemen mogen deze alsnog bij de volgende race afgenomen worden. 
De hand-out banden worden uitgereikt voor elke heat/finale bij het ingaan van de pits bij 
voorkeur in een afgeschermde ruimte. (tent/tafel/hek).

Uitgezonderd de 1e heat, heeft de rijder per wedstrijd elke volgende heat of finale de keuze deze 
te starten op een nieuwe set hand-out banden, of een reeds gebruikte set te hergebruiken.       
Kiest een rijder ervoor hergebruik te maken van zijn banden, dient hij deze na afloop van zijn 
heat of finale bij de bandenleverancier achter te laten in de afgeschermde hand-out ruimte.     
Rijders bepalen zelf voorafgaand/gedurende de race het aantal benodigde banden en kunnen 
tegen betaling extra sets hand-out banden kopen. 
De bandenleverancier verzorgt de uitgifte, inname en distributie van de banden gedurende de 
race.
Het is zowel leverancier als rijder verboden met een zogenaamde shoremeter en schuifmaat 
ontvangen nieuwe banden op hardheid en omvang te controleren, banden dienen op de auto 
gemonteerd te worden zoals ze verkregen zijn. Het is alleen toegestaan het gat bedoeld voor de 
wielas met een zogenaamde “ruimer” te bewerken. Het is niet toegestaan andere banden dan de 
zojuist verkregen hand-out banden mee te nemen de pitstraat in. 
Voorafgaande aan het seizoen schrijft het Nomac sectiebestuur via de Nomac website een opdracht uit 
waarbij de Nomac op zoek gaat naar een geschikte bandenleverancier voor het leveren van zogenaamde 
"hand-out banden" voor het komende wedstrijdseizoen, waarbij i.i.g. de prijs per set van 4 banden niet 
boven de door de EFRA gestelde prijs vermeerderd met 2,- uitkomt. Na de Nomac ALV wordt de 
gekozen leverancier alsmede de exacte procedure rondom de hand-out banden, het merk, de prijs en de 
door de bandenleverancier gewenste c.q. mogelijke betaalmethode(s) door het sectiebestuur via de 
NOMAC website naar de rijders gecommuniceerd. 

Mocht er (binnen redelijke termijn) voorafgaand aan de start van het seizoen geen (geschikte) 
bandenleverancier gevonden worden, zal de banden keuze voor de rijders vrij zijn. 
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10.1.12   Zender
Het is toegestaan de zender bij je te houden, het is alleen toegestaan om de zender aan te zetten 
indien je volgende heat/finale moet rijden en tijdens het rijden van je eigen heat/finale. Tevens 
is het toegestaan met ingeschakelde zender, maar ingeschoven antenne (waar van toepassing) 
jezelf van de rijdersstelling te begeven tijdens jouw heat of finale.

10.2  Wedstrijdreglement 

10.2.1 Klasse-indeling rijders
De 1:8 competitie bestaat uit 2 klassen: 
– NK klasse. Deze bestaat uit maximaal 26 rijders. 
– NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 26 rijders toegelaten. 

10.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden acht wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de 
vijf beste resultaten voor het kampioenschap. Wanneer twee of meer rijders dan een gelijk aantal 
punten hebben, wordt de rangorde van deze rijders bepaald door te optellen van het aantal punten dat 
is behaald in alle verreden wedstrijden. Indien er dan nog een gelijk aantal ontstaat is de uitslag van de 
laatst verreden wedstrijd bepalend voor de einduitslag.
De winnaar van de N.K. klasse wordt Nederlands Kampioen.
Tevens zal er gestreefd worden naar 1 reservedatum voor een wedstrijd die afgelast is door extreem 
slecht weer waardoor het niet verantwoord is om te rijden. Deze afgelasting wordt bepaald door het 
Sectiebestuur in overleg met de wedstrijdleiding en kan alleen voor aanvang van de wedstrijd worden 
gedaan. Op deze datum aan het einde van het seizoen zal de eerste afgelaste wedstrijd op hetzelfde 
circuit opnieuw verreden worden.

10.2.3 Promotie/degradatie
Alleen als de N.K. en de NOMAC klasse voldoende rijders heeft, geldt de onderstaande regel. In elk 
ander geval beslist het NOMAC Sectiebestuur waarbij het reglement gerespecteerd zal worden en 
eventueel overleg gepleegd wordt met betrokken rijders. 
De rijders geëindigd in de top 20 in de eindstand van de N.K. Klasse verzekeren zich van eventuele 
plaatsing voor deze klasse voor het volgende seizoen. 
De rijders geëindigd op de onderste 3 plaatsen in de eindstand van de N.K. klasse, rijden het volgende 
seizoen in de NOMAC Cup klasse. 
De rijders geëindigd in de top 3 van de NOMAC Cup klasse, rijden het volgende seizoen in de N.K. 
klasse. 
De rijders geëindigd op de onderste 3 plaatsen in de eindstand van de NOMAC Cup klasse, degraderen 
eventueel uit deze klasse. Hun plaats zal worden ingenomen door de 3 hoogst geplaatste rijders uit de 
eindstand van de eventuele Promoserie BC08 die een rijderslicentie voor de Nomac Cup klasse hebben 
verkregen. Indien er minder dan 3 rijders uit de Promoserie een rijderslicentie verkrijgen, zullen er 
minder rijders degraderen uit de NOMAC Cup. 
Indien niet alle startplekken in de NOMAC Cup klasse op deze wijze bezet worden, kan het 
Sectiebestuur de open startplekken toekennen aan de overige Promo rijders en andere rijders die een 
open inschrijving voor de NOMAC Cup klasse hebben gedaan.

Sectie Brandstof Circuit 1:8

10.4

De body dient een door EFRA gehomologeerd type te zijn en dient te voldoen aan de geldende EFRA 
regels voor deze klasse.  
De coureur dien met minimaal 3 kleuren realistisch ingekleurd te zijn, in het geval van een gesloten 
cockpit moeten de ramen te onderscheiden zijn doorzichtig, getint of zwart gekleurd. Alle body`s voor 
de betreffende klasse met een EFRA nummer, ook al komen deze niet meer voor op de huidige EFRA 
Lijst, zijn toegestaan. De body dient voorzien te zijn van de drie juiste startnummers welke aan de 
linker- en rechterzijkant en voorkant van de body bevestigd dienen te worden tenzij door de 
wedstrijdleiding anders aangegeven. Het is toegestaan het startnummer voor de voorkant te verknippen 
om deze passend op de body te krijgen. Criteria van verknippen zijn dat het rechthoekig moet blijven, 
niet kleiner dan nodig en er mag niet in het cijfer geknipt worden.
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- heats:  4 minuten
- finale: Maximaal 30 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers op een wedstrijddag. Bij 

een dusdanig groot deelnemersveld waarbij niet alle finales meer 30 minuten kunnen zijn zal/
zullen de laagste finale(s) met 10 minuten worden ingekort.

Standaard aantal heats: 3

Start van de heats:

De start van de kwalificatieheats gaat volgens een zogenaamde “rollende” start. Vanaf het 
moment dat de baan open is voor opwarmen wordt elke minuut die verstrijkt op de klok duidelijk 
verstaanbaar voor de rijders omgeroepen door de wedstrijdleiding. Tevens op 30 seconden voor de 
start, 20 sec. en bij 10 sec. wordt er afgeteld naar 0. Wanneer het startsignaal klinkt zal elke rijder 
wanneer hij/zij dan over de start-/finish lus gaat zijn/haar eigen klok starten.

Start van de finales:
Auto’s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn en het gebod negeren om uit 
de pits te starten, zullen op de laatste plaats in de uitslag van de finale worden geplaatst.   
Aanvullend op regel 5.11.4 (Bij alle (sub-)finales wordt een Formule 1 Grid Start toegepast.) kunnen 
ook “le-mans” starts worden toegepast. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

Uitstel:

Uitstel aanvragen is niet mogelijk.

10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Er wordt gereden volgens een zogenaamd ABC finale systeem, met mogelijkheid tot opklimmen naar 
een hogere finale. Zowel de rijders uit de N.K. klasse en de NOMAC klasse  rijden hun eigen ABC 
systeem.
Een heat of finale bestaat uit maximaal tien rijders.
Voorafgaand aan iedere wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap maakt het Sectiebestuur de 
heat-indeling voor de wedstrijd. Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de rijdersterkte en is overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap inclusief een, 
schrapresultaat. Bij gelijk aantal punten is het behaalde resultaat van de laatst gereden wedstrijd 
bepalend. Om deze indeling zo goed mogelijk te kunnen maken, moeten wijzigingen van frequentie 
en/of per-soonlijke transponder uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag, bij het 
Sectiebestuur worden gemeld.

Kwalificaties:
Het beste heatresultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de ABC finales.

Indeling finales:

Na de kwalificaties plaatsen de 1e 8 rijders zich voor de A-finale, de volgende 8 zich voor de B-finale, 
en de laatste (maximaal) 10 rijders zich voor de C-finale. Per finale, anders dan de A-finale, zullen de 
rijders geëindigd op de 1e en 2e plek zich op plek 9 en10 voor de volgende finale plaatsen.
Bij minder dan 6 rijders in de laagste finale, zullen de rijders uit de 2 laagste finales over deze 2 
finales verdeeld worden met uitgangspunt dat de laagste finale de minste hoeveelheid rijders bevat. 
De wedstrijdleiding kan anders beslissen en bijvoorbeeld met meer dan 10 rijders de laagste finale 
beginnen, of deze laagste finale inkorten, in overleg met de betrokken rijders.

Tijdsduur:
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10.2.5 Licenties en inschrijving

Rijders die gerechtigd zijn om in de N.K. of NOMAC Cup klasse deel te nemen, dienen hun 
aanvraag voor een licentie vóór de op het aanvraagformulier vermelde datum te hebben 
ingediend en betaald. Op deze datum sluit de klasse en zal een rijder die zijn aanvraag na deze 
datum indient en/of betaalt, niet aan het kampioenschap deelnemen.
Na de derde wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap zullen geen nieuwe licenties 
meer worden afgegeven.

10.2.6 Afmelden

De rijder dient zich af te melden bij het sectiebestuur als hij of zij niet kan deelnemen. 
Afmelden kan uiterlijk tot vrijdag 17.00 voorafgaande aan de wedstrijd bij voorkeur per email 
via het contactformulier op de NOMAC website.
De afmelding mag ook door een andere rijder worden gedaan.
Niet (laten) afmelden heeft een niet schrapbaar nul-resultaat tot gevolg, tevens blijft de 
betaalplicht voor de hand-out banden bestaan.

10.2.7 Baaninzetten

Een baaninzetter dient uiterlijk 2 minuten voor de start van een finale op zijn post te zijn. Een 
baaninzetter dient uiterlijk 1 minuut voor de start van een heat op zijn post te zijn. Niet op 
tijd op de post aanwezig zijn wordt altijd bestraft met 30 strafpunten. Deze strafpunten zijn 
niet schrapbaar.
Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens en voor de heat zal bovendien bestraft worden 
met 1 ronde aftrek op de beste heatscore van de dag
Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens en voor een finale zal bovendien worden bestraft 
met het schrappen van het resultaat van de laatste finale.
Rechtstreeks geplaatste rijders die ondanks de oproep van de wedstrijdleiding niet op tijd 
baaninzetten krijgen een startverbod voor de finale.

10.2.8 Regen

Wanneer een heat en/of (sub-)finale door de wedstrijdleiding "NAT" wordt verklaard is het 
gebruik van een EFRA goedgekeurde inlaatgeluidsdemper niet meer verplicht. Ook vervalt de 
verplichting om de hand-out band te gebruiken.Het criterium voor een nat verklaring is als de 
rondetijden van de betreffende heat 20% langzamer zijn dan  de normale rondetijden van de 
betreffende heat . Dit wordt onder andere door middel van een bord medegedeeld.Indien het 
verschil in rondetijden weer minder dan 20% is wordt de baan weer droog verklaard en wordt het 
bord NAT vóór de volgende heat of finale serie weer weggehaald. Iedereen die een heat heeft 
gereden heeft meegedaan aan de wedstrijd en krijgt punten. Als men alleen een droge heat heeft 
gereden en deze niet meetelt omdat niet alle rijders een droge heat hebben kunnen rijden, wordt de 
betreffende rijder onderaan in de uitslag gezet: hij mag dus niet aan de finale series mee doen. Bij 
een NAT weer verklaring is het mogelijk om een tweede ‘regen’ auto te gebruiken. De keuze voor 
een tweede of regen auto moet telkens voor de start van een heat/finale gemaakt worden. Het is 
niet toegestaan om tijdens een lopende heat of finale van auto te wisselen. Indien enige plek op het 
circuit blank staat (volledig onder water) over de volledige breedte wordt de betreffende race 
(tijdelijk) gestopt. Indien de wedstrijd vanwege de weersomstandigheden of het tijdstip geen 
doorgang meer kan vinden dan is de stand op het moment van annuleren van de race de uitslag.

Pits:
De helpers in de pits dienen in dezelfde volgorde te staan als de rijders op de 
rijdersstelling. Tijdens het evenement zijn er maximaal 2 helpers per rijder in de pits 
aanwezig.

Rijtijden:
Op zaterdag wordt er getraind volgens een rijtijdenschema welke de gehele dag geldt. 
De 1e 20 minuten van elke heel uur is uitsluitend gereserveerd voor de 1/10 klasse, de 
volgende 40 minuten van elke heel uur, is uitsluiten voor de 1/8 klasse. 
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10.2.9 Draadloze communicatie apparatuur
Het is toegestaan gebruik te maken van draadloze communicatie apparatuur tussen helper en 
rijder. De communicatie apparatuur moet voldoen aan de vergunningsvrije PMR446 standaard. 

10.2.10    Pauze 
Voor zover mogelijk zal er tussen de kwalificaties en finale serie een pauze zijn zodat de rijders en 
helpers ook tijd hebben wat te eten. Indien mogelijk kan de wedstrijd beginnen op zondagochtend 
om 09.30 uur en eindigen na 17:00 uur. Indien een wedstrijd eerder zal starten als het tijdstip van 
10:00 uur zal dat een week vooraf via zowel de website van de betreffende organiserende 
vereniging als op de website van NOMAC bekend gemaakt worden.

Appendix

Promoserie BC08 

Alleen als de N.K. en de NOMAC klasse voldoende rijders heeft, geldt de onderstaande regel. In elk 
ander geval beslist het NOMAC Sectiebestuur waarbij het reglement gerespecteerd zal worden en 
eventueel overleg gepleegd wordt met betrokken rijders.

De Promoserie BC08 is een open klasse voor rijders met een brandstofauto in schaal 1:8. Deelname 
aan deze klasse staat open voor alle NOMAC clubleden met uitzondering van de houders van een 
NOMAC Rijderslicentie van de Sectie BC08.

Aan het begin van het seizoen zal met alle verenigingen worden getracht een volledige kalender op  te 
zetten waarbij de vereniging zelf kan bepalen hoe hij deze indeelt. De makkelijkste keuze is samen met 
een clubwedstrijd waarbij de wens is dat de finales gescheiden van de clubrace gereden wordt maar 
hij mag ook de Promo in de clubrace verweven als naderhand de Promo rijders eruit gefilterd 
worden. De organiserende club dient er zorg voor te dragen dat de eindresultaten van de Promo 
rijders bij de BC08 sectie terecht komen. Ook kan de promoserie eventueel verreden worden tezamen 
met de brandstof 1/10 wedstrijden.
De Promoserie BC08 wordt verreden volgens de algemene reglementen van de NOMAC en van de 
Sectie BC08. Deze reglementen vindt u in het Jaarboek en op de website www.nomac.nl.
Uiterlijk woensdag voor de wedstrijd kunt u zich inschrijven bij de organiserende vereniging. 
Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 en moet u voldoen aan de wedstrijdleiding op de zondagochtend 
vóór aanvang van de wedstrijd. U moet dan tevens uw NOMAC Clublidpas tonen.
De wedstrijden zullen worden verreden volgens het dan geldende wedstrijdsysteem. 
Het eindklassement wordt gevormd door de 3 beste resultaten van de gereden wedstrijden, maar 
deze drie resultaten moeten op verschillende circuits behaald zijn. De winnaar mag niet deelnemen 
aan de Promoserie BC08 in het volgende seizoen. De rijders die in het NOMAC Cup 
eindklassement eindigen op de onderste drie plaatsen degraderen uit de NOMAC Cup klasse. 
Maximaal 3 plaatsen hiervan zullen worden ingenomen door de rijders uit de Promoserie BC08 die 
een rijderslicentie voor de NOMAC Cup klasse voor het volgende seizoen hebben verkregen. Indien 
er minder dan 3 rijders uit de Promoserie BC08 een licentie verkrijgen, zullen er minder rijders 
degraderen.
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10.7

10.3      EFRA 

10.3.1  EFRA AGM

Tegen het eind van het seizoen wanneer de EFRA AGM aangekondigd wordt zal het 
sectiebestuur contact met de EFRA licentiehouders zoeken voor eventuele voorstellen 
richting de EFRA. Bij publicatie van de voorstellen zal het sectiebestuur het stemgedrag 
bij de EFRA licentiehouders in kaart brengen waarbij het antwoord van de meerderheid 
bepalend is. Deze zal dan ook als zodanig op de EFRA AGM uitgesproken worden.
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Notities:
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11 Reglement Sectie Brandstof Circuit 1:10
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een aanvulling op 
het Algemeen Wedstrijd Reglement.

11.1 Technisch Reglement 200mm (sedan)

Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen 
aan de sanctie(s) genoemd in artikel 5.11.9 (tenzij anders vermeldt in dit reglement).
Alle specificaties en afmetingen vermeldt in dit reglement zijn maximum waarden en dienen 
beschouwd te worden met 2 cijfers achter de komma (mits expliciet anders vermeld). 
Bijvoorbeeld: 5mm moet gelezen worden als 5,00mm

11.1.1 Afmetingen en gewichten

- Schaalverhouding: 1:10
- Breedte zonder body:  maximaal 200 mm
- Breedte met body:  maximaal 205 mm
- Minimum gewicht: 1650 gram inclusief transponder.
- 2wd en 4wd zijn toegestaan.
- De modelwagens moeten van een doeltreffende rem en koppeling voorzien zijn. 
- Eén (1) mechanische rem. Afzonderlijke rem op de voorwielen is niet toegestaan. 
- Versnellingsbak toegestaan met maximaal 2 versnellingen. 

11.1.2 Motor, uitlaat en inlaat
In de BC10 klasse moet een Novarossi N12T1 of Sturm (Novarossi bestelnummer: N12T1 of 
Sturm) ) of Sonic PSS .12 (Sonic bestelnummer: #SO PS.12) motor gebruikt worden. 
Modificaties aan de motor, uitlaat, bocht of carburateur worden bestraft met royeren van de 
deelnemer voor het kalenderjaar.
Het is alleen toegestaan om andere gloeipluggen dan standaard te gebruiken.
Revisie of reparatie van motoren dient te geschieden met de orginele onderdelen comform de 
onderdelenlijst van Novarossi en Sonic.
Onderdelen mogen niet tussen Sonic en Novarossi motoren uitgewisseld worden.
Het gebruik van een EFRA-goedgekeurde inlaatgeluiddemper (zgn. INS-box) is verplicht. De 
demper dient in originele staat te worden gebruikt. Deze verplichting vervalt indien de heat of 
(sub-) finale tot “nat” wordt verklaard door de wedstrijdleiding. 
De inlaatgeluiddemper moet een EFRA type goedkeuring hebben e.e.a conform de lijst die 
EFRA heeft gepubliceerd.
In de BC10 klasse moet een uitlaat gebruikt worden die voorkomt op de EFRA 1/10 lijst van 
goedgekeurde uitlaten.
Modificaties aan de motor, uitlaat, bocht of carburateur worden bestraft met royering van de 
deelnemer voor het kalenderjaar.

11.1.3 Tank en brandstof

Maximum inhoud brandstoftank inclusief slangen tot aan de carburateur: 75 cc. Losse inserts 
zijn niet toegestaan.
De gebruikte brandstof mag geen hoger soortelijk gewicht hebben dan 0,87 gr/cm3. Dit komt 
overeen met een nitropercentage van 16%. Het soortelijk gewicht wordt gemeten met een 
door de NOMAC beschikbaar gesteld gekalibreerd apparaat (“NITRO-MAX”).
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11.1.4 Banden

Er wordt gereden met een voorgeschreven standaard band. De sectie BC10 schrijft een 
tender uit voor de bandenleverancier, 2 maanden voor de eerste wedstrijd zal bekend 
worden gemaakt met welk merk gereden zal worden. Bij het niet gebruiken van deze band 
of overtreding van het banden reglement zal de deelnemer voor het kalenderjaar worden 
geroyeerd.
Uitgangspunten voor de banden zijn: 
Een merk en type band voor het gehele seizoen.

– 37 shore voorband en 40 shore achterband;
– Smeren is niet toegestaan;
– Banden(het rubber / foam)mogen geslepen worden om de diameter 

kleiner te maken;
– Het ruimen / aanpassen van de velg is niet toegestaan;
– De leverancier van banden word verplicht iemand ter plekke hebben om 

mee te helpen met uitleveren,dit mag een deelnemende rijder zijn;
– Een rijder mag maximaal 4 sets banden aanschaffen tijdens een N.K. 

wedstrijd;
– Maximaal EUR 15,00 (prijsniveau 2015) per set voor en achterbanden. 
– Als een heat of finale nat wordt verklaard door de wedstrijdleiding moet 

een van volgende banden gebruikt worden:
• De standaard foam band zoals bij droog weer wordt gebruikt.
• De pit-shimizu D01J (dunlop) D20 24mm regenband.
• De Sorex 32R. 
• De Volante V3 Tough 32R. (artikelnr V3T-PG32R)

De banden voor de 1 wedstrijd zijn op aanvang van de wedstrijddag verkrijgbaar vanaf 08.30,
er zijn maximaal 4 sets banden per rijder te koop.

De banden worden bij het uitleveren gemerkt met een(per  wedstrijd)verschillend merkteken 
middels een  sticker,  merkstift of verfpen. De leverancier houd een administratie bij waarin staat 
hoeveel banden elke rijder gekocht heeft. Indien mogelijk worden de banden per rijder individueel 
van een markering voorzien.

Een leverancier moet 120 sets (voor en achter) beschikbaar hebben voor het N.K. weekend.
Mocht de leverancier de banden niet kunnen leveren dan wordt dit 2 weken voor de wedstrijd aangegeven en 
zal geen standaard band worden gebruikt.
Mocht een leverancier niet kunnen leveren wordt de leverancier uitgesloten van verdere leveringen.

11.1.5 Body

Toegelaten zijn 1:10 bodies . Welke in enig jaar  een EFRA nummer hebben gekregen. 
De volgende uitsnijdingen in de body zijn toegestaan:

a) Maximaal 2 gaten, elk met een maximale maat van 60mm in enige richting. 
Minimale afstand tussen de gaten 5mm;

b) Één (1) gat in het dak voor de gloeiplugstekker van maximaal 35 mm;
c) Éen gat voor de uitlaat dat een redelijke maat heeft;
d) De voorste zijruiten en de achterruit mogen verwijderd worden;
e) Gaten van maximaal ø 10mm zijn toegestaan voor antenne, carburateur 

verstelling en transponder bevestiging;
f) De achterzijde mag niet hoger worden weggesneden dan 50mm boven de 

grond, gemeten met een 10mm spacer onder het chassis;
g) Dakhoogte: minimaal 120mm gemeten met een 10mm spacer onder het chassis.
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11.1.6 Vleugel (spoiler)

Spoilers en vleugels zijn alleen toegestaan voor zover deze op de 1:1 auto ook toegepast worden 
en dienen op de originele plaats met schroeven gemonteerd te worden.
De vleugel inclusief zijplaten mag niet boven het dak uitsteken.
Het meten van de hoogte van de vleugel(spoiler) ten opzichte van het dak(bovenkant) wordt met 
behulp van de Spoiler Hoogte meter gedaan. Deze methode zal uitgevoerd worden als de auto op 
10mm spacers staat en op een vlakke plaat.
Een verbogen vleugel door een crash zal door de technische keuring / wedstrijdleiding beoordeeld 
worden.
De achterzijde van de vleugel mag niet meer dan 10mm achter het meest achterwaartse punt van 
de body uitsteken.
Maximale vleugel-breedte inclusief zijplaten: 200 mm
Maximale vleugel-koorde: 55 mm
Vleugel zijplaten: maximaal: 35 x 50 mm
De Vleugel hoeft niet gespoten te worden.

11.1.7 Technisch keuring

De technische keuring van elke auto na heats en finales zal minimaal bestaan uit:
– Controle van banden op juiste merkteken;
– Gebruik juiste INS box, motor en uitlaat;
– Hoogte van body en vleugel;
– Gewicht;
– Breedte.

Voor de breedte van de auto zal op de volgende wijze gemeten worden:

De auto moet vooruit en achteruit vrijrijdend door de 200 millimeter bak van de NOMAC 
kunnen. 
Hierbij mag de auto er niet uit klimmen. Ingeval van twijfel zal de bak aan de achterzijde 
15 centimeter worden opgetild en zal de auto zelfstandig uit de bak moeten rijden. De 
lengte van de NOMAC bak is 45 centimeter en de hoogte van de breedtegeleiders is 15 
millimeter. 

Na de finales worden de motoren van de winaar en 1 of 2 door de wedstrijdleiding en/of 
sectiebestuur aan te wijzen rijders open gemaakt en gecontroleerd op naleving van het 
reglement. 
De motor wordt geopend door de rijder zelf of door iemand door de rijder aangewezen.

11.1.8 Regenauto

Wanneer de wedstrijd ‘nat’ wordt verklaard door de wedstrijdleiding, mag de deelnemer een 
‘regen-auto’ inzetten. Deze auto dient vooraf aan de technische controle te worden aangeboden.

De body moet duidelijk zichtbaar zijn op het circuit. Dit is ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding welke kan verzoeken om de body te laten wisselen.
Voor herkenbaarheid van de deelnemers op de baan tijdens de race moeten de bodies worden 
voorzien van tenminste twee duidelijk zichtbare kleuren. 
Herkenbaarheid is hier het sleutelwoord: de kleuren moeten duidelijk genoeg zijn om 
onderscheid te kunnen maken vanaf de rijdersstelling tijdens de race. Het kleuren van alleen de 
vleugel op de body is niet voldoende. Alle (niet verwijderde delen van) ramen moeten 
transparant blijven. Verstevigers (voor de body) zijn niet toegestaan.
De bodyhoogte wordt gemeten met de Hudy #107770.
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11.2 Wedstrijdreglement 

11.2.1 Klasse indeling rijders

Het Nederlands Kampioenschap BC10 wordt als 1 klasse 
verreden. De BC10 sectie kent 2 groepen rijders:

– De NK groep bevat alle licentiehouders, en al deze rijders strijden om de titel van 
Nederlands Kampioen BC10.

– De Nomac cup groep kent een eigen puntensysteem en zal uit de minder ervaren en 
beginnende BC10 rijders bestaan.

– Het sectie bestuur bepaalt wie er in de Nomac groep valt. 
Aan het einde van het seizoen zijn er prijzen voor de top drie uit het N.K. en Nomac 
klassement. 

11.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden zes (6) wedstrijden verreden. Voor elke rijder tellen de vier (4) beste 
resultaten voor het kampioenschap. Bij gelijke stand telt het schrapresultaat. Indien er 
met het schrapresultaat nog steeds een gelijke stand ontstaat, telt het resultaat van de laatste 
wedstrijd.

11.2.3 Wedstrijdsysteem

11.4

Het wedstrijd tijd systeem is gebaseerd op een ABC-Finale systeem. Er zijn 3 kwalificaties series 
en 2 finale, series.
De kwalificatie bestaat uit een vijf (5) minuten durende heat waarbij het beste resultaat telt voor 
het kwalificatie resultaat. (meeste aantal ronden in snelste tijd).
Rijders dienen zoveel mogelijk op gelijke sterkte te worden ingedeeld in de kwalificatie series. In 
principe worden er per serie 4 heats ingedeeld met evenredig verdeelde rijders. Het sectiebestuur 
zal naar eer en geweten de rijders indelen en de indeling uiterlijk de woensdag voorafgaande aan 
de race aan de wedstrijdleiding toesturen.
Finales:
Op basis van het kwalificatie klassement worden de finales opgemaakt volgens het ABC systeem. 
Alle finales duren 20 minuten. De finales worden allemaal 2 keer verreden. 
De A finale bestaat in principe uit 10 rijders. De B en C finales worden evenredig verdeeld onder 
het resterend aantal rijders. 
Indien er 20 rijders of minder zich kwalificeren voor de finales dan worden alleen A en B finale 
verreden. 
Als er minder dan 16 rijders zich kwalificeren voor de finales worden de finale plaatsen als volgt 
ingedeeld: de top 8 start in de A finale, de rest in de B finale. 
Bij 11 of minder gekwalificeerde rijders start iedereen in de A finale.

Uitstel
Uitstel wordt alleen verleend voor de finales. Per finale éénmalig en bedraagt maximaal 5 
minuten.
Da g i nd e l i ng : 
T i j d e n s d e v r i j e t r a i n i ng op z a t e r da g e n z onda g o c h t e nd r i j d e n d e BC10 NK r i j d e r s g e s c h e i d e n 
van  e v e n t u e l e g a s t k l a s s e n . A f hank e l i j k van h e t aan t a l aanwe z i g e r i j d e r s wo r d t e e n r e d e l i j k e v 
e r d e l i ng         g emaak t , waa r b i j mi n imaa l 30 mi nu t e n van i e d e r uu r v oo r d e NK r i j d e r s b e s c h i 
kbaa r mo e t z i j n . 

De p l ann i ng van d e r a c e da g i s e r op g e r i c h t om d e l aa t s t e f i na l e om 16 : 50 t e l a t e n f i n i s h e n . La t e 
r ma g i nd i e n h e t c i r c u i t h e t t o e l aa t e n d i t we n s e l i j k g e a c h t wo r d t . He t do e l i s om r u imt e i n             
kwa l i f i c a t i e , l un c h e n f i na l e s c h ema t e houd e  n  .
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Dag uitslag:
De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het resultaat van beide finale series samen te 
voegen. Samenvoegen gebeurt op puntenbasis, waarbij de nr 1 van de finale 1 punt krijgt tot 
en met plek 10, 10 punten.
Bij gelijke punten telt het aantal ronden en tijd als tie-breaker waar eerst het meeste aantal 
ronden en dan, de korste totale tijd bepalend is.
Er zijn prijzen voor de top 3 van elke finale.
Puntentelling:
De toekenning van de titels Nederlands Kampioen en Kampioen Nomac Cup worden 
bepaald door een punten klassement.
Alle licentiehouders scoren punten voor het N.K. klassement. Alleen de door de sectie 
aangewezen licentiehouders scoren punten voor de Nomac Cup. Punten worden toegekend 
voor kwalificatie en finale uitslag van iedere wedstrijd volgens onderstaande tabellen.

09 .30  -  09 .45   Ri jderbr ie f ing          
10 .00  -  10 .30   Vri j  r i jden
10.40  -  11 .20   Kwal i f icat ie  1 
11 .30  -  12 .10   Kwal i f icat ie  2
12 .20  -  13 .00   Kwal i f icat ie  3
13 .00  -  14 .00   Pauze

14.00  -  14 .25   F ina le  C 1          
14 .30  -  14 .55   F ina le  B  1  
15 .00  -  15 .25   F ina le  A 1  
15 .30  -  15 .55   F ina le  C 2 
16 .00  -  16 .25   F ina le  B  2 
16 .30  -  16 .55   F ina le  A 2 

T i  j  d  s  c  hema :
He t  t  i  j  d  s  c  hema v  an  d  e  we  d  s  t  r  i  j  d  i  s  a  l  s  vo  l  g  t  (  a  anpa  s  s  i  ng  en  z  i  
j  n  mog e  l  i  j  k  na  ov  e  r  l  e  g  v  an  s  e  c  t  i  e  en  d  e  we  d  s  t  r  i  j  d  l  e  i  d  i  ng  )  :  
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11.2.4 Baaninzetten
De baaninzetter dient uiterlijk 2 minuten voor de start van een finale op zijn post te zijn.
De baaninzetter dient uiterlijk 1 minuut voor de start van een heat op zijn post te zijn.
Niet op tijd op de post aanwezig zijn wordt altijd bestraft met 30 strafpunten. Deze strafpunten 
zijn niet schrapbaar.
Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens de heat zal bovendien bestraft worden met 1 ronde 
aftrek op de beste heatscore van de dag.
Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens een finale zal bovendien worden bestraft met het 
schrappen van het laatst behaalde resultaat.
Rechtstreeks geplaatste rijders die ondanks de oproep van de wedstrijdleiding niet baan inzetten, 
krijgen een startverbod voor de finale.

 11.2.5 Startprocedure
Kwalificatie:
Vanaf het 30-seconden signaal moeten de auto’s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat 
gesloten. Op signaal van de starter zullen de auto’s door de helpers naar de start worden gebracht. 
Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen 
moment. Auto’s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de 
pits te starten.

Negeren van het gebod om uit de pits te starten zal worden bestraft met het verlies van het 
resultaat van de heat. De wagens worden op signaal van de starter stuk voor stuk vanaf een vooraf 
aangegeven streep op het circuit gestart. Deze streep dient zo kort mogelijk voor de tellus zijn 
geplaatst. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven: 
a) In de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
b) In de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3
c) In de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.
Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de finales. 

Finale:
Vanaf het 30-seconden signaal moeten de auto’s de pits in en is de uitgang van de 
pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de auto’s door de helpers naar de start 
worden gebracht. Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op 
een door hem te kiezen moment
Auto’s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits 
te starten. De aftel procedure begint bij het “10” (seconden) signaal.

11.2.6 Vrije inschrijving

Clubleden die aan een NK wedstrijd willen deelnemen om eens aan de sfeer te proeven 
kunnen dat doen middels een vrije inschrijving. Zij dienen zich dan uiterlijk op de 
woensdag voor de wedstrijd bij de organisator aan te melden. 
Het Sectiebestuur bepaalt of het clublid mag meedoen en in welke klasse.
Er is geen limiet aan het aantal keer dat een clublid mag meedoen met een vrije 
inschrijving. Het clublid zal niet in het kampioenschap mee worden geteld en alleen in de 
einduitslag vermeld worden. Rijders die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden 
georganiseerd door de NOMAC of een daarbij aangesloten instelling, kunnen niet 
deelnemen middels een vrije inschrijving. Het maximum aantal vrije inschrijvingen 
wordt bepaald aan de hand van het aantal BC10 licentiehouders.
Het inschrijfgeld bedraagt €15 en moet voor het rijden voldaan worden bij de 
organisator.
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11.3   Aanvullende regels

11.3.1 Draadloze communicatie apparatuur
Het is toegestaan gebruik te maken van draadloze communicatie apparatuur tussen helper en 
rijder. De communicatie apparatuur moet voldoen aan de vergunningsvrije PMR446 
standaard en mag maar één oor bedekken zodat het andere oor de omroepinstallatie nog kan 
horen.
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Notities:
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 Sectie Brandstof Offroad Large Scale

12	 Reglement	Sectie	Brandstof	Offroad	Large	Scale
Dit	reglement	is	leidend	voor	de	Sectie	Brandstof	Offroad	Large	Scale.
Voor aanvullingen kan men terugvallen op de Algemene wedstrijdreglementen van de NOMAC en 
hierna	op	de	Algemene	wedstrijdreglementen	van	de	EFRA.

12.1  Technisch Reglement
Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen aan de 
sanctie(s)	genoemd	in	artikel	5.11.9	(tenzij	anders	vermeldt	in	dit	reglement).

12.1.1  Technische klassen en gewichten
De	sectie	kent	drie	klasse:	2WD	Standaard,	2WD	en	4WD	Large	Scale	Offroad.	
Bij	de	4WD	klasse	mogen	de	Losi	zonder	restricties	mee	rijden.

Standaard 2WD klasse:
-	 Maximaal	26cc	motor	zonder	tuning.
- Geen voorremmen
-	 Achterrem	alleen	de	standaard		tussenas	rem	is	toegestaan.
-	 Originele	uitlaat.
- Alleen gebruik van standaard noppenband zijn toegestaan 

(1rij	van	4	noppen	omgewisseld	met	1	rij	V	met	3	noppen.	)

Deze klassen kennen de volgende gewichtslimieten:

De gewichtslimieten	gelden	te	allen	tijde	voor	een	raceklare	wagen	zonder	brandstof.

12.1.2		 Motorspecificaties
a) Motortype:

- Eén cilinder,
- 2-takt of 4-takt
- Cilinderblok uit één enkele behuizing, geen afzonderlijk cilinderhuis
- Geen wankelmotoren
-	Cilinderinhoud:	maximaal	26	cc.
-	Geen	variabele	in-	of	uitlaat-timing.
-	Geen	brandstof-injectie.

b) Krukas:
- Gedeelde	as-constructie	met	een	gesloten	big-end.

c)  Inlaat:
- Alleen	open	deck	inlaatpoorten	toegestaan,	geen	roterende	inlaat.
- Geen	turbo	of	compressor.

d) Carburateur:
- Doorsnede	maximaal	13	mm
- Luchtfilter	verplicht.

e) Ontsteking:
- Mechanisch	en	vast	(slechts	verstelbaar	met	uitgeschakelde	motor).
-	Geen	batterijgevoede	ontsteking.

f) Koeling:
-	Alleen	luchtkoeling	toegestaan.

Klasse Minimum gewicht Maximum gewicht
2WD	Standaard	LSO 8 kg 14 kg
2WD	LSO 8 kg 14 kg
4WD	LSO 8 kg geen
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12.1.3  Uitlaat
Het	uitlaatsysteem	mag	te	allen	tijde	niet	meer	geluid	produceren	dan	81	dBA,	gemeten	op	10	meter	
afstand	en	op	1meter	hoogte.
De	uitlaat	moet	volledig	onder	de	body	vallen.	
Ingeval	van	een	grotere	geluidsproductie	t.o.v.	andere	wagens	is	het	aan	de	wedstrijdleider	om	de	
betreffende	wagen	na	meting	eventueel	uit	de	wedstrijd	te	nemen.

12.1.4  Tank en brandstof
De gebruikte brandstof mag uitsluitend bestaan uit de volgende bestanddelen:
- Loodvrije	benzine
- Oliën en smeermiddelen
Verboden zijn alle overige	(speciale)	brandstoffen	en	toevoegingen	zoals:	avgas,	octaanbooster	en	
race-brandstoffen.

12.1.5  Aandrijving
Wagens	met	elektrische	aandrijving,	propellers	en/of	raket-aandrijving	zijn	niet	toegestaan.
Een	versnellingsbak	is	eveneens	niet	toegestaan.
Een tandwielbescherming	is	verplicht.	De	tandwielbescherming	moet	de	tandwielen,	zijnde	het	
kleine tandwiel gemonteerd aan de koppelingsklok en het grote tandwiel welke aangedreven wordt 
door het kleine tandwiel, geheel afschermen door een uit één stuk gemaakte afscherming die beide 
tandwielen	omvat	aan	de	voorzijde	en	zijkant	van	de	betreffende	tandwielen.

12.1.6  Koppeling en rem
De	modelwagens	moeten	van	een	doeltreffende	rem	en	koppeling	voorzien	zijn.	Deze	rem	moet	de	
auto	op	zijn	plaats	kunnen	houden	met	stationair	draaiende	motor.
Met uitzondering van ABS en soortgelijke systemen, zijn er voor wat betreft de remmen geen beper-
kingen	opgelegd.

12.1.7  Bumper
Alle auto’s moeten zijn voorzien van een voorbumper, een achterbumper is toegestaan maar niet 
verplicht.
Bumpers moeten	zijn	gemaakt	van	een	flexibel	materiaal.
Minimum	breedte	van	de	voorbumper:	100	mm.
Maximum	breedte	van	de	voorbumper:	220	mm.
Maximum breedte	van	de	achterbumper:	350	mm.

12.1.8  Banden en velgen
Alleen	banden	gemaakt	voor	Large	Scale	Off	Road	zijn	toegestaan.
Maximale	diameter	van	de	banden:	190	mm.
Maximale	breedte	van	de	banden:	85	mm.
Maximale	diameter	van	de	velgen:	160	mm.
Maximale breedte	van	de	velgen:	75	mm.

12.1.9  Body en afmetingen 
Alleen	Large	Scale	Off	Road	body,s	zijn	toegestaan.
De	body	moet	volledig	zijn	ingekleurd,	met	uitzondering	van	de	ruiten.
Gaten boren in body en ruiten voor meer koeling van de motor is toegestaan
De	stopknop	van	de	motor	moet	goed	toegankelijk	zijn.
Het	chassis	moet	vlak	zijn	aan	de	onderkant	en	er	mogen	geen	schroeven	uitsteken.
Maximale afmetingen van de 2WD auto:
-	 Lengte:	820	mm.
-	 Breedte	met	volledig	ingedrukte	dempers:	480	mm
- Hoogte met volledig ingedrukte	dempers:	360	mm.
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12.1.10  Vleugel (spoiler)

De	vleugel	moet	zijn	gemaakt	van	een	flexibel	materiaal.
Maximale	afmeting:	300	x	140	mm.
Maximale	overhang:	150	mm	vanaf	het	hart	van	de	achteras

12.2  Wedstrijdreglement

12.2.1  Klasse-indeling rijders

De	sectie	kent	drie	klassen.	(2WD	Standaard,	2WD	en	4	WD)
Er	zijn	prijzen	voor	de	drie	hoogst	geklasseerden.
Bij de heat-indeling	dient	de	wedstrijdleiding	zoveel	mogelijk	rekening	te	houden	met	de	rijdersterkte.

12.2.2  Aantal wedstrijden
Er	worden	minimaal	4	wedstrijden	verreden	voor	het	Nederlands	Kampioenschap.	
Voor de eindstand in het kampioenschap worden de resultaten van alle wedstrijden voor het Neder-
lands Kampioenschap bij elkaar opgeteld waarna het slechtste resultaat van het totaal afgetrokken 
moet	worden.	Een	wedstrijd	die	niet	meegereden	is	door	een	deelnemer	mag	geschrapt	worden.
Buiten	de	aangevraagde	wedstrijden	door	de	Nomac	aangesloten	clubs	is	het	voor	de	sectie	LS	OR06	
mogelijk	om	1,	2	of	3	wedstrijden	bij	externe	organisatoren	op	andere	ondergronden	dan	kunstgras	
in	overleg	met	de	N.K.	rijders	toe	te	voegen.
De	schrap	word	dan	als	volgt:	7-3,	6-2	of	5-1	

12.2.3  Promotie/degradatie
De	klasse	kent	maximaal	80	deelnemers.	Bij	meer	dan	80	deelnemers	treedt	het	promotie/degradatie	
systeem in werking en kan voor het nieuwe seizoen besloten worden tot een promotie/degradatie-
wedstrijd.

12.2.4  Gele vlag
Tijdens de “gele vlag periode” is het niet toegestaan in te halen; tevens moeten alle auto’s vaart 
minderen.	Indien	de	gele	vlag	periode	door	de	wedstrijdleiding	wordt	aangekondigd,geldt	deze	voor	
de	gehele	baan.	
De	wedstrijdleiding	meldt	“einde	gele	vlag	periode”.
Het wordt aanbevolen voor organisatoren om een sirene en/of oranje zwaailicht te monteren, 
zodat	middels	een	akoestisch	signaal	de	“gele	vlag	periode”	aangekondigd	kan	worden.
Overtreding door de rijders van dit artikel wordt gestraft met aftrek van één ronde van het resultaat 
van	de	beste	heat	of	(sub-)finale.

12.2.5  Motoren
Per	wedstrijd	mag	door	een	rijder	(per	klasse)	één	motor	worden	gebruikt.	Deze	zal	voor	aanvang	of	
tijdens	de	wedstrijd	worden	gemerkt.	Alleen	bij	een	defecte	motor	is	na	goedkeuring	van	de	wed-
strijdleiding	het	wisselen	van	een	motor	toegestaan.
Word	dit	uitgevoerd	zonder	de	goedkeuring	van	de	wedstrijdleiding	volgt	diskwalificatie	voor	de	
betreffende	wedstrijd	(regel	5.11.10)
De aan/uit schakelaar om de ontsteking van de motor te kunnen bedienen moet met een duidelijk 
zichtbare	sticker	“E”	gemerkt	worden.	Deze	sticker	moet	minimaal	20mm	in	doorsnede	zijn	en	voor-
zien	van	een	dubbele	rode	omlijning.	Deze	sticker	dient	tevens	op	de	body	te	zijn	aangebracht	ter	
hoogte	van	de	desbetreffende	schakelaar.	Een	extra	gat	om	de	schakelaar	te	bedienen	is	toegestaan.

12.2.6  Tanken
Tanken	is	slechts	toegestaan	tot	het	moment	dat	de	auto’s	naar	de	start	worden	geroepen	(het	30-
seconden	signaal).	Indien	binnen	deze	tijd	nog	getankt	wordt,	dient	men	vanuit	de	pits	te	starten.
Tijdens	een	heat	of	(sub-)finale	mag	niet	worden	bijgetankt.
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12.2.7  Wedstrijdsysteem
Een	heat	bestaat	uit	maximaal	tien	rijders.	Het	beste	heat-resultaat	van	elke	rijder	bepaalt	de	indeling	
in	de	subfinales	en	finale.	Standaard	aantal	series	heats:	3
De	rijder	met	de	snelste	tijd	en	het	hoogste	aantal	ronden	van	een	serie	heats	krijgt	1	punt,	de	
volgende	in	het	serie-klassement	2	punten	etc.	Voor	iedere	rijder	worden	de	twee	beste	resul-
taten	van	de	series	heats	opgeteld.	De	rijder	met	het	laagste	aantal	opgetelde	punten	wordt	
nummer	1	in	de	einduitslag	van	de	series,	etc.	Bij	een	gelijk	aantal	punten	wordt	de	rijder	met	het	
hoogste(gecombineerde)	aantal	ronden	en	tijd	het	hoogste	geklasseerd.
Een	subfinale	en	finale	bestaat	uit	maximaal	10	rijders.
Finales worden gereden volgens het kerstboomsysteem:
De	nummers	1	t/m	14	worden	direct	geplaatst	voor	de	halve	finales.
De	nummers	15	t/m	28	worden	geplaatst	in	de	kwart	finales,	de	nummers	29	t/m	42	in	de	achste	
finales,	de	nummers	43	t/m	56	in	de	1/16	finales,	de	nummers	57	t/m	70	in	de	1/32	finales	en	de	num-
mers	71	t/m	80	in	de	1/64	finales.
Vanuit	de	laagste	finales	klimmen	de	eerste	drie	rijders	op	naar	de	hogere	finale.
Eerste	5	rijders	uit	halve-A	en	halve-B	finale	plaatsen	zich	direct	voor	de	hoofdfinale.
Tijdsduur:
- Heat: 8 minuten
- Finale:	30	minuten
-	 Halve	finale:	20	minuten
-	 Kwartfinale:15	minuten
-	 Achtste,	zestiende	enz:	10	minuten

12.2.8		 Licenties
Clubleden die aan een NK wedstrijd willen deelnemen kunnen dat doen met een daglicentie (voor 
zover	het	maximum	aantal	deelnemers	nog	niet	is	bereikt).	Ook	rijders	die	lid	zijn	van	een	bij	de	sectie	
aangesloten vereniging die geen NK wedstrijd organiseert, kunnen deelnemen bij een andere vereni-
ging	van	hun	keuze.
Het	bestuur	van	de	betreffende	vereniging	waar	de	rijder	lid	is	zal	uiterlijk	de	vrijdag	voor	de	wed-
strijd	aan	het	sectiebestuur	laten	weten	wie	er	met	een	daglicentie	willen	deelnemen.
Rijders die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden georganiseerd door een bij de NOMAC aan-
gesloten vereniging of uitgesloten zijn door NOMAC, kunnen NIET deel nemen aan een NK wedstrijd 
met	een	daglicentie.

12.2.9  Startprocedure
De	heats	maken	gebruik	gemaakt	van	een	vliegende	start.	Na	de	opwarmperiode	zal	op	signaal	van	
de wedstrijdleider, wanneer de auto’s zich op een langzaam gedeelte van de baan bevinden, de tel-
ling	worden	gestart.	De	rijders	kunnen	hierdoor	voor	de	start	voldoende	onderlinge	ruimte	nemen.
Bij	alle	(sub-)finales	wordt	een	grid-start	toegepast.	Voor	de	grid-start	is	de	procedure	als	volgt:	de	
auto’s	worden,	eventueel	door	een	helper,	opgesteld	op	de	startpositie.	Dan	volgt	op	het	teken	van	
de	starter	één	opwarmronde.	Het	is	niet	toe	gestaan	om	tijdens	de	opwarmronde	in	te	halen	(forma-
tie).	Mocht	een	rijder	zijn	auto		tijdens	de	opwarmronde	crashen	en	een	baaninzet	nodig	hebben	dan	
mogen	de	overige	deelnemers	langs	de	gecrashte	auto	rijden.	De	gecrashte	auto	zal	achteraansluiten	
en	pas	op	de	startgrid	zijn	positie	weer	innemen	tenzij	de	auto	gerepareerd	moet	worden.	Dan	moet	
vanuit	de	pits	gestart	worden.	De	auto’s	rijden	aan	het	eind	van	deze	ronde	naar	hun	startposities.	
Helpers	mogen	dan	niet	meer	op	de	baan.	Als	de	laatste	auto	zijn	positie	heeft	ingenomen	wordt	er	
met	de	vlag,	startlicht	en/of	akoestisch	signaal	gestart.
Vanaf	het	30-seconden	signaal	en	tijdens	de	startprocedure	blijft	de	pitstraat	open.
Auto’s	die	niet	tijdig	aan	de	start	verschijnen	dienen	vanuit	de	pitstraat	te	starten.
Wanneer een auto wegens technische problemen niet kan meedoen aan de opwarmronde, dient de 
zender	van	de	betreffende	rijder	ingeschakeld	op	de	stelling	te	staan.

12.2.10  Baaninzetten
Het	inzetten	van	uit	de	baan	geraakte	auto’s	gebeurt	door	de	rijders	uit	de	voorgaande	kwalificatie.	
Rijders	uit	de	laatste	kwalificatie	zetten	in	voor	kwalificatie	1,	rijders	uit	kwalificatie	1	zetten	in	voor	
kwalificatie	2,	rijders	uit	kwalificatie	2	zetten	in	voor	kwalificatie	3	enz.	De	eerste	zeven	baaninzet-
posten worden bemand door de rijders uit de voorgaande kwalificatie met het overeenkomstige 
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startnummer:	startnummer	1	op	baaninzetpost	nummer	1,	enz.
In	de	finales	worden	deze	7	baaninzetplekken	ingenomen	door	de	7	rijders	die	1	kwalificatie	
hoger	gekwalificeerd	hebben	in	dezelfde	groep.(A	of	B).
Uitleg baaninzetten:
1/16B	bij	1/32B,	1/16A	bij	1/32A,	1/8B	bij	1/16B,	1/8A	bij	1/16A	etc.
Voor	de	1/2A	en	1/2B	gebruik	je	de	afvallers	van	respectievelijk	de	1/4A	en	1/4B	(steeds	7	rijders).	
Voor	de	finale	de	afvallers	van	de	1/2A	en	1/2B	finale	(10	rijders	voor	7	baaninzetplekken).
Een	baaninzetter	moet	minimaal	16	jaar	oud	zijn.	Een	rijder	die	jonger	is	dan	16	jaar	zal	voor	een	
geschikte	vervanger	moeten	zorgen.
Een	baaninzetter	mag	drie	pogingen	doen	om	een	afgeslagen	motor	te	herstarten.
Bij	het	verzaken	van	de	taak	als	baaninzetter	bij	de	kwalificaties	wordt	als	straf	het	beste	resultaat	uit	
de	kwalificaties	afgetrokken	en	bij	het	verzaken	als	baaninzetter	bij	(sub)	finales	worden	10	punten	
per	opgelegde	straf	van	het	behaalde	eindresultaat	(eind	klassement)	in	mindering	gebracht.
(Het verzaken van het baaninzetten is nader benoemd en is aangevuld met : Te laat verschijnen 
(maximaal	2	minuten)	bellen,	praten	met	omstanders,	sigaret	draaien,	de	wedstrijd	volgen	i.p.v.	
de	baan	in	de	gaten	te	houden	waarvoor	je	verantwoordelijk	bent.)

12.2.11  Rennerskwartier
Het rennerskwartier ligt bij voorkeur terzijde van de rijdersstelling en kan voorzien zijn van overdekte 
werktafels	voor	alle	deelnemers	(minimaal	0,5	m2	per	rijder)	en	van	230	volt	stroomvoorziening	van	
voldoende	capaciteit.

12.2.12  Circuit
Het	oppervlak	van	de	baan	moet	geschikt	zijn	voor	auto’s	in	de	klassen	genoemd	in	artikel	12.1.1,	
bijvoorbeeld	(kunst-)gras	of	zand.
Het	circuit	moet	minimaal	7	genummerde	baaninzetplaatsen	hebben.
De Nomac sectie zal zich uiterst inspannen om er voor te zorgen dat er op minimaal twee verschil-
lende	ondergronden	de	NK	wedstrijden	worden	verreden.

12.2.13  Stop and Go penalty
De	Stop	and	Go	penalty	duurt	10	seconden	(inclusief	het	rijden	van	en	naar	de	aangewezen	plaats).

12.2.14 Toewijzing startplaatsen Europees en Wereld Kampioenschap
Als minder dan het aangevraagde aantal plaatsen wordt toegekend, geldt de volgende toewijzing:
De eerste plaats is voor de Nederlands kampioen, gevolgd door die Nederlandse rijders die zich 
onder	de	eerste	40	rijders	van	de	EFRA	ranking-list	bevinden.	De	overige	plaatsen	worden	toegekend	
aan de hand van de stand van het Nederlands Kampioenschap voorafgaand aan het Europees en/of 
Wereldkampioenschap.
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12.3 Aanvullende regels uit algemene regels Nomac waar bij deze uitdrukkelijk 
naar verwezen wordt voor OR06

2.6  Jaarlijkse Prijsuitreiking  (reglement NK)

Er	zijn	prijzen	voor	de	eerste	3	plaatsen:
Uitslag	N.K	2WD	Standaard,	2WD	en	4WD
40+	klasse	(punten	worden	uit	het	algemeen	klassement	overgenomen.)													
Junior	klasse	<	16	jaar	(punten	worden	uit	het	algemeen	klassement	overgenomen.)		         
De	peildatum	voor	de	leeftijdsgrens	is	op	01-01-20XX	van	het	betreffende	jaar	gesteld.

2.7        Puntentelling
De volgende puntentelling wordt toegepast :
75,	70,	66,	63,	61,	60,	59,	58,	57,	56,	55,	54,	53…2,	1,	etc.

5.10  Zend-apparatuur (algemeen wedstrijd reglement)
De zender hoeft niet uitgeschakeld te worden bij het verlaten van de rijderstelling, pas na het uit-
schakelen	van	de	ontvangeraccu	van	de	auto.
In	de	pits	mag	de	LiPo	accu	uitsluitend	buiten	het	bereik	van	brandstof,	buiten	de	auto,	in	een	LiPo	
zak	en	met	behulp	van	een	‘balancer’	geladen	worden.

5.11.2  Indeling (algemeen wedstrijd reglement)
Er	wordt	gewerkt	met	vaste	startnummers	naar	klassering	van	voorgaande	jaar.
(Dit geldt alleen voor mensen met een full en/of light licentie in het nieuwe wedstrijdseizoen)
De heatindeling is zoveel mogelijk overeenkomstig de	actuele	stand	in	het	kampioenschap.

5.11.11 Uitslag en evaluatieformulier (algemeen wedstrijd reglement)
De organisator stuurt een gewaarmerkte kopie van de einduitslag en het volledig ingevulde  en 
ondertekende	evaluatieformulier	binnen	een	week	na	afloop	van	de	wedstrijd	naar	het		Secretariaat.
De Nomac zorg er voor dat de uitslag, geïntrigeerd met de andere uitslagen meetellend voor het NK, 
zo	spoedig	mogelijk,	bij	voorkeur	binnen	twee	weken,	na	afloop	van	de	wedstrijd	zichtbaar	voor	een	
ieder	op	hun	website	staat.

5.11.12	 Noodzakelijke	aanwezige	officials	(algemeen	wedstrijdreglement)
Ieder	evenement	heeft	een	wedstrijdleider.
De sectie zet zich in om voor elke wedstrijd meetellend voor het NK dezelfde wedstrijdleider en 
tijdwaarnemer	in	te	zetten.
Een Technische Commissaris	wordt	door	de	organiserende	club	aangeleverd.

5.11.14 Tijdwaarneming (algemeen wedstrijdreglement)
Transponder is eigen verantwoording (wordt niet meer handmatig meegeteld als de transponder 
weigert).	Wel	zal	de	timekeeper	dit	zo	snel	mogelijk	omroepen	zodat	de	rijder	hiervan	op	de	hoogte	
wordt	gesteld.

5.14.6  Pits (algemeen wedstrijdreglement)
De	rijdersstelling	ook	voorzien	van	vaste	vakken	met	nummers	van	1	t/m	10.
Volgorde:	10	8	6	4	2	1	3	5	7	9
Het	nummer	van	de	indeling	in	de	heat/finale	is	de	plaats	die	de	rijder	moet	innemen	op	de	rijderstelling.

5.14.9  Geluidsinstallatie (algemeen wedstrijdreglement)
Een duidelijke verstaanbare (op rijdersstelling en in het rijderskwartier en de pitstraat) geluidsinstal-
latie	is	een	verplichting.
Dit wordt gecontroleerd op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijddag door de wedstrijdleider, 
het	sectiebestuur	of	andere	official	en	zo	nodig	worden	aanpassingen	gemaakt	door	de	organisatie.
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13  Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement kan naast dit reglement, uit andere, aanvullende reglementen bestaan. 
De aanhef van deze reglementen bevat de opmerking dat deze deel uitmaken van het Huishoudelijk 
Reglement.

13.1  Het Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur van de NOMAC bestaat uit een voorzitter, een algemeen secretaris, een pen-
ningmeester en twee bestuursleden. In dit artikel wordt de taakverdeling binnen het bestuur nader 
beschreven.

13.1.1  De Voorzitter
Hij is in het algemeen belast met de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
alsmede met het toezicht op de ten uitvoer legging van alle genomen besluiten. 
Hij leidt verder alle vergaderingen, zowel met de overige bestuursleden als met de aangesloten 
instellingen en legt de verslagen van de algemeen secretaris en de penningmeester en het verslag 
van de vorige vergadering ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

13.1.2  De Algemeen Secretaris
Hij voert, in opdracht van het bestuur, de correspondentie en andere contacten met onder andere de 
aangesloten instellingen en overkoepelende organisaties en verstrekt hiervan zonodig kopieën aan de 
overige bestuursleden – dit geldt tevens voor de ingekomen post.
De algemeen secretaris fungeert als (internationaal) contactadres. Tevens treedt hij op als centraal punt 
voor informatieverzoeken en wikkelt deze in samenwerking met het bestuurslid PR/beleidszaken of het 
betreffende sectiebestuur af.
Hij draagt zorg voor de verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
Hij beheert de administratie van persoonsgegevens van (club)leden van de NOMAC en houd de nationale 
en internationale rijderslicenties bij.
Hij onderhoudt de inhoud van het Jaarboek Modelautosport en vervangt de voorzitter bij diens 
afweigheid

13.1.3  De Penningmeester
Hij is belast met de administratie en het beheer van de geldmiddelen, alsmede met het innen van 
contributies, licentiekosten en andere bijdragen. Ook houdt hij toezicht op de verantwoordingen 
van de uitgaven van de sectiebesturen. Van alle ontvangsten en uitgaven houdt hij nauwkeurig boek 
en hij is persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn beheer zijnde waarden, behalve in geval van 
overmacht, zulks ter beoordeling van de algemene vergadering.
De penningmeester stelt voor de jaarvergadering in overleg met het algemeen bestuur en de sectie-
besturen jaarlijks een taakstellende begroting op.

13.1.4  Het bestuurslid PR/Beleid
Hij ondersteunt de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij onderwerpen die niet direct 
met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben, zoals representaties, organisatie van demonstra-
ties en evenementen, informatieverstrekking, mediabeleid, sponsoring en gerelateerde onder-
werpen. Op verzoek kan hij aangesloten instelllingen in relatie tot bovengenoemde onderwerpen 
adviseren.

13.1.5  Het bestuurslid Internationale Zaken
Hij ondersteunt de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij onderwerpen die te maken heb-
ben met organisatie van en deelname aan internationale wedstrijden en hij coördineert het bezoek 
aan de jaarlijkse EFRA vergadering. Hij ondersteunt de wedstrijdcommissie en de secties gevraagd 
en ongevraagd met advies over de opzet en toepassing van de wedstrijdreglementen, onder andere 
door (de toepassing van) deze reglementen te toetsen aan de EFRA richtlijnen.

13.2  De Algemene Vergadering
Elk verenigingsjaar wordt tenminste één algemene vergadering belegd: de jaarvergadering. 
De jaarvergadering vindt bij voorkeur binnen twee maanden na aanvang van het nieuwe verenigings-
jaar plaats. Eventuele extra algemene vergaderingen binnen een verenigingsjaar worden aangekon-
digd als bijzondere algemene vergadering.
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13.2.1  Bijeenroeping van een Algemene Vergadering
Vier weken voor de jaarvergadering zal een concept agenda worden gepubliceerd op de NOMAC 
website. De concept agenda bevat tenminste de datum en geplande lokatie van de vergadering, 
alsmede een voorlopig overzicht van de agendapunten voor deze vergadering. De aangesloten instel-
lingen maken de concept agenda bekend bij hun leden.
Extra agendapunten kunnen door een aangesloten instelling of een sectiebestuur binnen één week 
na eerste publicatie van de concept agenda aan het algemeen bestuur worden gemeld, vergezeld van 
de bijbehorende stukken.
Voorstellen die op een algemene vergadering in stemming worden gebracht, worden 14 dagen van te 
voren door het algemeen bestuur met de definitieve agenda van deze vergadering gepubliceerd op 
de NOMAC website.

13.2.2  Toegang tot een Algemene Vergadering
Het aantal personen dat een algemene vergadering kan bezoeken als vertegenwoordiger van een 
aangesloten instelling of kandidaat-lid is maximaal drie per aangesloten instelling/kandidaat-lid en 
behoeft niet uitsluitend uit bestuursleden te bestaan.
Clubleden van aangesloten instellingen kunnen toegang krijgen tot een algemene vergadering mits 
zij zich hiertoe tenminste twee weken voor aanvang van de vergadering hebben aangemeld bij de 
algemeen secretaris. Toegang voor clubleden kan worden geweigerd indien het aantal aanmeldingen 
de beschikbare vergaderruimte overschrijdt.

13.2.3  Stemrecht tijdens een Algemene Vergadering
Het aantal stemmen voor een aangesloten instelling en een sectiebestuur is twee. Het aantal stem-
men voor het algemeen bestuur is vijf. De stemmen van een aangesloten instelling of een bestuur 
worden door één persoon uitgebracht. Stemmen kunnen tijdens een algemene vergadering niet bij 
volmacht worden uitgebracht.
In geval van onvoorziene omstandigheden kan de vergadering beslissen dat de stemgerechtigden 
hun stemrecht per (elektronische) post uitoefenen. De algemeen secretaris zal de onderwerpen per 
(elektronische) post bekend maken aan de stemgerechtigden en deze moeten vervolgens binnen 30 
(dertig) dagen na verzending hun stem kenbaar maken.
Clubleden en kandidaat-leden hebben geen direct stemrecht in een algemene vergadering. Zij kun-
nen echter het woord voeren mits de vergadering daarin toestemt.

13.3  Secties
De NOMAC bestaat uit de volgende secties:

– BC05: Brandstof Circuit Large Scale (1:5)
– BC08: Brandstof Circuit 1:8
– BC10: Brandstof Circuit 1:10
– EC08: Electro Circuit 1:8
– EC10: Electro Circuit 1:10
– EC12: Electro Circuit 1:12
– OR06: Brandstof Offroad Large Scale (1:6)
– OR08: Brandstof Offroad 1:8
– OR10: Electro Offroad 1:10

13.3.1  Samenstelling sectiebestuur

Elk sectiebestuur bestaat bij voorkeur uit twee personen. Het sectiebestuur kiest uit hun midden de 
sectievoorzitter en eventueel de sectiesecretaris.
Leden van het sectiebestuur worden verkozen tijdens de sectievergadering op voordracht van het 
algemeen bestuur, het sectiebestuur, een aangesloten instelling of tenminste vijf (5) 
licentiehouders.
Maximaal twee personen binnen een sectiebestuur mogen lid zijn van dezelfde aangesloten instel-
ling.
Het sectiebestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal. Van deze vergadering worden binnen 
14 dagen de notulen gezonden aan de algemeen secretaris. De sectievoorzitter is verantwoordelijk 
voor de activiteiten binnen zijn sectie en voor de communicatie tussen het algemeen bestuur en de 
sectie en vice versa.
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13.3.2  Taken sectiebestuur
In het algemeen bevordert het sectiebestuur de modelautosport in de klasse(n) waarvoor de sectie 
is opgezet. De leden van het sectiebestuur bezoeken wedstrijden en evenementen van hun sectie en 
trachten door een positieve inbreng het functioneren van de sectie te verbeteren. De hier beschre-
ven taken van het sectiebestuur kunnen in onderling overleg over de leden van het sectiebestuur 
worden verdeeld.
Het sectiebestuur behartigt alle belangen van de sectie en stelt de sectieregels vast, voor zover deze 
niet in strijd zijn met (de besluiten van) de algemene vergadering, het algemeen bestuur, andere sec-
ties en de sectievergadering. De sectieregels ten aanzien van het technisch- en wedstrijdreglement 
zijn gebaseerd op de EFRA regels, indien deze beschikbaar zijn voor deze sectie en bruikbaar zijn voor 
Nederlandse uitgangspunten.
Bij voldoende belangstelling kan het sectiebestuur (een serie wedstrijden voor) het Nederlands 
Kampioenschap voor de sectie organiseren. Hiertoe kan het sectiebestuur namens de NOMAC rijders-
licenties toekennen aan de belangstellende rijders. Aan zowel de organisatie van als de deelname aan 
het Nederlands Kampioenschap en aan de verstrekking van rijderslicenties kunnen nadere regels en 
voorwaarden worden gesteld. Indien het Nederlands Kampioenschap wordt verreden, kent het sec-
tiebestuur op basis van de uitslagen van NK-wedstrijden punten toe aan de licentiehouders die in de 
uitslagen voorkomen en houdt het sectiebestuur een registratie bij van de stand van het Nederlands 
Kampioenschap.
Het sectiebestuur stelt in samenwerking met de penningmeester jaarlijks een begroting op. Deze 
sectiebegroting maakt deel uit van de totale begroting van de NOMAC. Indien het sectiebestuur 
uitgaven wil doen die niet zijn begroot of sterk afwijken van de begroting, is hiervoor voorafgaand 
toestemming van het algemeen bestuur vereist.

13.4  Sectievergaderingen
Hoogste zeggenschap in een sectie heeft de sectievergadering. Indien door een sectie het Neder-
lands Kampioenschap wordt georganiseerd, dient tenminste éénmaal per jaar voor het einde van het 
verenigingsjaar een sectievergadering gehouden te worden.

13.4.1  Bijeenroeping
Voorstellen die op een sectievergadering in stemming worden gebracht, worden 14 dagen van te 
voren via het sectiebestuur door de algemeen secretaris met de agenda van deze vergadering gepu-
bliceerd op de NOMAC website.
Indien een licentiehouder of een bij de sectie aangesloten instelling een voorstel ter stemming heeft  
ingediend, dient deze licentiehouder of de stemgerechtigde van de aangesloten instelling aanwezig 
te zijn op de betreffende sectievergadering.
Bij afwezigheid van de betreffende licentiehouder of de stemgerechtigde van de aangesloten 
instelling wordt het door deze licentiehouder of aangesloten instelling ingediende voorstel niet ter 
stemming gebracht.
Een ingediend voorstel dient ondersteunt  te worden door een tweede licentiehouder of stemgerech-
tigde van een aangesloten instelling van de sectie. Alvorens het ingediende voorstel ter stemming 
wordt gebracht zal de voorzitter van de sectie aan de aanwezige licentiehouders en stemgerechtig-
den van de aangesloten instellingen vragen om het betreffende voorstel te ondersteunen. Indien het 
voorstel niet wordt ondersteund, zal het voorstel niet in stemming worden gebracht.

13.4.2  Toegang
Toegang tot een sectievergadering hebben de sectieleden (vertegenwoordigers van de aangesloten 
instellingen en licentiehouders), alsmede leden van het algemeen bestuur, de leden van alle sectie-
besturen en leden van de wedstrijdcommissie. Aan ereleden, begunstigers en clubleden kan toegang 
worden gegeven door het sectiebestuur, mits zij zich tenminste één week voor aanvang van de sec-
tievergadering hebben aangemeld bij het sectiebestuur en voor zover de beschikbare vergaderruimte 
dit toelaat.
Geschorste clubleden, vertegenwoordigers casu quo clubleden van geschorste aangesloten instel-
lingen en geschorste bestuursleden hebben uitsluitend toegang tot de sectievergadering tijdens de 
behandeling van de agendapunten met betrekking tot de schorsing.
Over toegang van andere personen dan hiervoor genoemd, beslist de sectievergadering.
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13.4.3  Stemrecht
Iedere licentiehouder die lid is van een sectie heeft één stem binnen de sectievergadering. Een 
licentiehouder mag zijn stem middels schriftelijke volmacht door een andere licentiehouder van de 
sectie laten uitbrengen. Elke licentiehouder mag maximaal één stem bij volmacht uitbrengen, naast 
zijn eigen stem.
In geval van onvoorziene omstandigheden kan de vergadering beslissen dat de stemgerechtigden 
hun stemrecht per (elektronische) post uitoefenen. De algemeen secretaris zal de onderwerpen per 
(elektronische) post bekend maken aan de stemgerechtigden en deze moeten vervolgens binnen 14 
(veertien) dagen na verzending hun stem kenbaar maken.
Alle aangesloten instellingen die lid zijn van een sectie hebben een gelijk aantal stemmen binnen de 
sectievergadering. Het aantal stemmen per aangesloten instelling is gebaseerd op het totaal aantal 
licentiehouders van de sectie en wordt berekend middels onderstaande formule. Het resultaat van 
de berekening wordt afgerond naar beneden, met een minimum van twee stemmen:
Aantal stemmen = aantal licentiehouders / {2 x (aantal aangesloten instellingen + 1)}
Voorbeeld: een sectie heeft 54 licentiehouders en 7 aangesloten instellingen:
aantal stemmen = 54 / {2 x (7 + 1)} = 54 / 16 = 3,375 = 3
Het sectiebestuur heeft hetzelfde aantal stemmen als berekend voor een aangesloten instelling. De 
stemmen van een aangesloten instelling worden uitgebracht door een van te voren aan te wijzen 
vertegenwoordiger van de aangesloten instelling. Stemmen van een aangesloten instelling of van het 
sectiebestuur kunnen niet bij volmacht worden uitgebracht.
Geschorste leden van een sectie hebben geen stemrecht.

13.5  Commissies en overlegstructuren
a) Het algemeen bestuur kan onder haar verantwoording bepaalde onderdelen van haar taak laten

uitvoeren door of in commissies. De taken van commissies met een permanent karakter worden
in dit artikel beschreven.

b) Een commissie stelt een reglement op voordat zij met haar werkzaamheden begint. Dit regle- 
 ment dient ter goedkeuring aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd. Zonder deze goed 

keuring kan de commissie niet met haar werkzaamheden aanvangen.
c) De voorzitter van een commissie is een lid van het algemeen bestuur.

13.5.1  PR-commissie
De PR-commissie voert het in artikel 13.6 geformuleerde mediabeleid uit. De PR-commissie beheert 
de internetsite van de NOMAC www.nomac.nl. Zij adviseert het algemeen bestuur met betrekking tot 
ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en doet voorstellen voor 
verbetering van de informatie-verstrekking aan de leden van de NOMAC en aan derden.
Het algemeen bestuur kan een webmaster aanstellen, die zitting heeft in de PR-commissie. De web-
master draagt zorg voor het operationeel beheer en de regelmatige actualisatie van de internetsite.

13.5.2  Wedstrijdleidersoverleg
Het NOMAC wedstrijdleidersoverleg is een overlegstructuur tussen het algemeen bestuur, de sec-
tiebesturen en de officials van de organisatoren van de wedstrijden voor het Nederlands Kampioen-
schap. Tijdens dit overleg zal het verloop van de wedstrijden en de toepassing van de reglementen 
worden besproken met als doel de kwaliteit van wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap te 
verbeteren en een uniforme, consistente toepassing van de reglementen te bevorderen.
Het wedstrijdleidersoverleg zal tenminste tweemaal per jaar plaatsvinden, bij voorkeur voorafgaand 
aan het seizoen en halverwege het seizoen. Onderwerpen voor het overleg kunnen door alle deelne-
mers aan dit overleg worden ingebracht. 

13.5.3  Voorzittersoverleg
Het NOMAC voorzittersoverleg is een overlegstructuur tussen het algemeen bestuur en één of twee 
vertegenwoordigers per aangesloten instelling, waarbij in een besloten vergadering op informele 
wijze kennis wordt uitgewisseld met als doel een intensivering van de communicatie tussen de NO-
MAC en de aangesloten instellingen. Het voorzittersoverleg vindt tenminste éénmaal per jaar plaats, 
bij voorkeur op een centrale lokatie in Nederland. Onderwerpen voor het overleg kunnen door alle 
deelnemers aan dit overleg worden ingebracht. Voor specifieke onderwerpen kan door het algemeen 
bestuur een externe deskundige worden uitgenodigd.

13.4

Huishoudelijk Reglement
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13.6  Mediabeleid
De NOMAC is een belangrijke informatiebron voor beoefenaars van en geïnteresseerden in de 
modelautosport. Het mediabeleid van de NOMAC, zoals beschreven in dit artikel, heeft ten doel om 
structuur en eenduidigheid te brengen in (de wijze van) publicaties en auteursrechten van de NOMAC 
en van het Nederlands Kampioenschap. 

13.6.1  NOMAC publicaties
Alle uitingen door of namens de NOMAC dienen voor publicatie te worden goedgekeurd door het 
algemeen bestuur. Gebruik van het NOMAC logo zonder toestemming van het algemeen bestuur is 
niet toegestaan.

13.6.2  Internetsite van de NOMAC
De NOMAC beheert de internetsite www.nomac.nl. Deze internetsite kan worden gebruikt voor de 
verstrekking van algemene informatie aan geïnteresseerden in de modelautosport en van gerichte 
informatie zoals wedstrijdkalenders, –uitslagen en –reglementen aan aangesloten instellingen, licen-

     tiehouders en clubleden.

13.6.3  Nederlands Kampioenschap
De auteursrechten van alle uitingen rond (wedstrijden voor) het Nederlands Kampioenschap, zoals 
georganiseerd door de secties, berusten bij de NOMAC. Aangesloten instellingen kunnen echter 
zonder expliciete toestemming publicaties (laten) uitbrengen rond wedstrijden voor het Nederlands 
Kampioenschap die zij zelf organiseren. Een aangesloten instelling kan echter nooit exclusieve rech-
ten met betrekking tot publicaties rond (een wedstrijd voor) het Nederlands Kampioenschap claimen 
of aan derden verlenen. 

13.6.4  Sponsoring
Het algemeen bestuur kan sponsoring van (een klasse binnen) het Nederlands Kampioenschap in een 
sectie toestaan door een sponsor haar merk- of productnaam hieraan te laten verbinden. Deze naam 
dient bij alle publicaties rond wedstrijden voor (deze klasse binnen) het Nederlands Kampioenschap 
van deze sectie te worden genoemd. Dergelijke sponsorovereenkomsten zullen geen bepalingen 
bevatten waarmee bestaande reclame- of sponsorverplichtingen van de aangesloten instellingen die 
de wedstrijden organiseren, worden uitgesloten.

13.7  Rechten en plichten van aangesloten instellingen
13.7.1  Contributies, inschrijfgelden en andere financiële bijdragen

Jaarlijks in januari ontvangen de aangesloten instellingen een factuur voor de verschuldigde 
contributies en afdrachten voor dat verenigingsjaar. Voor de algemene contributie betreft dit een 
voorschotbedrag dat wordt berekend op basis van het aantal clubleden van voorgaand jaar. Deze fac-
tuur dient binnen één maand na factuurdatum te zijn voldaan. Voor betalingen na deze termijn is een 
maandelijkse boete verschuldigd. Indien een aangesloten instelling volledig in gebreke blijft, verliest 
deze het recht om nationale en internationale wedstrijden te organiseren.
Jaarlijks in het vierde kwartaal wordt voor de algemene contributie een eindafrekening opgemaakt 
op basis van het daadwerkelijk aantal aangemelde clubleden in het verenigingsjaar. Ook voor deze 
factuur gelden de hierboven genoemde betalingsvoorwaarden. De betalingstermijn voor de NOMAC 
voor eventuele crediteringen is in deze eveneens één maand.
De hoogte van de contributies, afdrachten en boete wordt jaarlijks door de algemene vergadering 
vastgesteld en is opgenomen in artikel 13.11.

13.7.2  Contributieachterstand en conflicten
Clubleden die bij hun aangesloten instelling vertrekken met een contributieachterstand, kunnen 
worden aangemeld bij de algemeen secretaris, voor eventuele vermelding op een zwarte lijst. De 
incasso is een zaak tussen beide partijen, hierin heeft de NOMAC geen bemoeienis. Dit geldt tevens 
bij andere conflicten tussen een clublid en (het bestuur van) zijn aangesloten instelling.
Eenmaal toegekende rijderslicenties en clublidmaatschappen van de NOMAC kunnen wegens contri-
butieachterstand niet worden ingetrokken en blijven het lopende verenigingsjaar geldig.

13.7.3  Bestuursmutaties en adreswijzigingen
Bestuursmutaties en adreswijzigingen van bestuursleden en clubleden van een aangesloten instelling 
dienen binnen één maand te worden gemeld aan de algemeen secretaris, die voor registratie en 
verdere communicatie naar de secties zorg draagt.
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13.7.4  NOMAC reglementen en mededelingen
Deze dienen door de aangesloten instellingen aan hun clubleden te worden bekend gemaakt. 

13.7.5  Deelname in commissies
Bestuursleden of daartoe gevolmachtigde vertegenwoordigers van een aangesloten instelling kun-
nen deelnemen in (activiteiten van) commissies van de NOMAC. Hiervoor kunnen nadere voorwaar-
den of regels worden gesteld.

13.7.6  Organisatie van wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap
Een aangesloten instelling kan zich aanmelden voor de organisatie van een of meer wedstrijden voor 
het Nederlands Kampioenschap. Lidmaatschap van de sectie waardoor het kampioenschap wordt ge-
organiseerd, is hiervoor niet noodzakelijk. Voor de organisatie van een wedstrijd voor het Nederlands 
Kampioenschap zijn in de NOMAC reglementen diverse voorwaarden vastgesteld om de kwaliteit 
van het evenement te waarborgen. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een separate 
overeenkomst.
Na een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap, die conform de gestelde voorwaarden is 
verlopen, heeft de aangesloten instelling recht op een afdracht die is gerelateerd aan het aantal ver-
strekte licenties in die sectie. Hierdoor wordt de organisatie niet gedupeerd door een lage opkomst 
van rijders, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.
De afdracht zal zo spoedig mogelijk na ontvangst door het Secretariaat van het volledig ingevulde en 
ondertekende evaluatieformulier worden gedaan door de Penningmeester.

13.8  Rechten en plichten van clubleden 

 13.8.2  Rijderslicenties

Clubleden kunnen een NOMAC rijderslicentie aanvragen voor deelname aan het Nederlands Kam-
pioenschap binnen een sectie, mits hun aangesloten instelling lid is van betreffende sectie. Aan de 
toekenning van een rijderslicentie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

13.8.3  Vergaderingen

Clubleden kunnen toegang krijgen tot algemene vergaderingen en sectievergaderingen van 
de NOMAC. Naast tijdige aanmelding kunnen nadere voorwaarden worden gesteld voor toegang 
tot deze vergaderingen. Licentiehouders hebben echter toegangsrecht voor de vergaderingen van 
de sectie waarvan zij lid zijn.

Toetreding van nieuwe leden
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen lid worden van de NOMAC. In dit artikel 
worden de wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating nader beschreven.

13.9  

13.9.1  Rechtspersonen: clubs, verenigingen, stichtingen en andere rechtsvormen

Een niet-winstbeogende instelling kan zich als kandidaat-lid aanmelden bij de NOMAC middels een 
schriftelijk verzoek voor toelating tot het lidmaatschap. Dit verzoek kan alleen bij het algemeen be-
stuur worden ingediend tezamen met een verklaring niet te zullen handelen in strijd met de belangen 
van de NOMAC, de NOMAC statuten en de NOMAC reglementen.
Om in aanmerking te komen voor het normale lidmaatschap dient het kandidaat-lid binnen zes (6) 
maanden de volgende documenten aan het algemeen bestuur te overleggen:
a) haar statuten en eventuele reglementen,
b) een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
c) haar bestuurssamenstelling, en
d) een overzicht van de leden/aangeslotenen, voorzover deze op andere dan incidentele wijze de

modelautosport kunnen beoefenen via het kandidaat-lid.
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Pas nadat de genoemde documenten door de NOMAC zijn ontvangen, is het verzoek tot toelating 
compleet en kan het algemeen bestuur hierover beslissen.

13.9.2  Natuurlijke personen: individuele rijders
Natuurlijke personen kunnen slechts worden toegelaten tot het lidmaatschap van de NOMAC door lid 
te worden bij een bij de NOMAC aangesloten instelling. De aangesloten instelling meldt al haar leden 
hiertoe aan als kandidaat-lid bij de NOMAC, voorzover deze leden op andere dan incidentele wijze de 
modelautosport kunnen beoefenen via de aangesloten instelling.
Na ontvangst van de naam- en adresgegevens van deze kandidaat-leden kan het algemeen bestuur 
over toelating tot het lidmaatschap beslissen.

13.9.3  Erkenning als NOMAC lid
Vanuit het algemeen bestuur van de NOMAC mogen geen zwaarwegende bezwaren tegen het 
lidmaatschap van een natuurlijke of rechtspersoon bestaan.
Indien het algemeen bestuur beslist tot toelating dan zal dit schriftelijk worden bevestigd:
– in geval van een rechtpersoon door een brief aan het bestuur waarin de de toelating tot

het lidmaatschap als aangesloten instelling van de NOMAC wordt bevestigd, en
– in geval van een natuurlijk persoon door verstrekking van de NOMAC Clublid pas, die geldt als 
persoonlijk bewijs voor lidmaatschap als clublid van de NOMAC.
In de periode tussen (eerste) aanmelding en de beslissing van het algemeen bestuur, heeft het 
kandidaat-lid dezelfde rechten en plichten als normale leden van de NOMAC.
Indien het algemeen bestuur beslist tot afwijzing, zal dit eveneens schriftelijk worden medegedeeld 
aan het kandidaat-lid, waarna beroep open staat bij de algemene vergadering. In de periode tussen 
afwijzing door het algemeen bestuur en beroep bij de algemene vergadering verliest het kandidaat-
lid de eerder verkregen lidmaatschapsrechten.

13.10  Vertegenwoordiging bij de EFRA
De NOMAC is aangesloten bij EFRA (European Federation of Radio Operated Model Automobiles) en 
erkent de reglementen van EFRA als Europese koepelorganisatie. De technische- en wedstrijdregle-
menten van de EFRA dienen als richtlijn voor de NOMAC reglementen.
Op de jaarlijkse EFRA vergadering wordt de NOMAC vertegenwoordigd door een delegatie uit het al-
gemeen bestuur, indien nodig aangevuld met bestuursleden van een of meer secties. Deze delegatie 
zal zo worden samengesteld dat alle relevante vergaderingen kunnen worden bijgewoond door een 
ter zake kundig bestuurslid en de kosten voor de NOMAC zo laag mogelijk zijn.

13.11  NOMAC Tarieven
De NOMAC tarieven worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

13.11.1  Tarieven voor aangesloten instellingen
Algemene contributie per clublid: € 7,50 per clublid per jaar
Minimum algemene contributie: € 187,50 per jaar
Contributie per sectielidmaatschap: € 100,00 per sectie per jaar
Boete bij te laat betalen: € 20,00 per maand
Afdracht per NK-wedstrijd: € 10,00 per rijder

13.11.2  Overige tarieven
Minimum bijdrage begunstiger € 50,00 per jaar
Protestgeld € 25,00
Beroepsgeld € 100,00
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