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AMCA [Auto Modelbouw Club Apeldoorn]
HFCC Hollandia [Haagse Fiets Cross Club Hollandia]
HMRC [Helderse Model Race Club]
MAC De Baanbrekers [Model Auto Club De Baanbrekers]
MAC Vlijmen [Model Auto Club Vlijmen]
MACH [Model Auto Club Heemstede]
MBC De Sluis [Model Bouw Club De Sluis]
MRCZ [Model Racing Club Zeeland]
MRG [Model Race Genk vzw]
MRM [Model Racing Midland]
RACO2000 Utrecht
RC Hot Wheels [Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels]
REAL80 [Model Racing Club Real80]
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Bestuur 2016
Ere-leden
Rob Arenz
Pieter Bervoets
Henk Groen
Fer van Helden †
Dick Zuidema

Bestuur Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs
Voorzitter: Frans Heinsbroek
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: bc05@nomac.nl
Leden: Cor Roskam, Sander Visser en Marcel van de Graaf
Bestuur Sectie Brandstof Circuit 1:8 (BC08)
E-mail: bc08@nomac.nl
Leden: Arie Manten en Martin Zevenhoven
Bestuur Sectie Brandstof Circuit 1:10 (BC10)
E-mail: bc10@nomac.nl
Leden: Bas Bakker, Julius Kolff en Roy Bakker
Bestuur Sectie Electro Circuit 1:10 (EC10)
E-mail: ec10@nomac.nl
Leden: Martijn v.d. Heijden en Rob Janssen
Bestuur Sectie Brandstof Offroad Large Scale (OR06)
E-mail: or06@nomac.nl
Leden: Raymond Houtman
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VERGADER AGENDA 2016
20 januari 2016

Nomac-AB

14 februari 2016

Nomac-ALV (Heidehal) 10.00 uur

16 maart 2016

Nomac-AB-Voorzitters overleg (Hella) 20.00 uur

06 april 2016

Nomac-AB-Wedstrijd overleg (Hella) 20.00 uur

20 april 2016

Nomac-AB-Sectie (Hella) 20.00 uur

11 mei 2016

Nomac-AB

15 juni 2016

Nomac-AB-Sectie (Hella) 20.00 uur

07 september 2016

Nomac-AB

12 oktober 2016

Nomac-AB-Voorzitters – Wedstrijd overleg (Hella) 20.00 uur

05-06 november 2016

EFRA AGM (Wenen)

12 november 2016

Nomac-Kampioenenavond (Heidehal) 20.00 uur

16 november 2016

Nomac-AB-Sectie (Hella) 20.00 uur

27 november 2016

Nomac-Sectie vergadering (Heidehal) 10.00 uur

18 januari 2017

Nomac-AB

29 januari 2017

Nomac-ALV (Heidehal) 10.00 uur

Hella Benelux

Heidehal

Celsiusbaan 2

Blokhoeve 2a

3439 NC Nieuwegein

3438 LC Nieuwegein
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Auto Modelbouw Club Apeldoorn (AMCA)

AMCA

Aangesloten
instellingen
Website:
www.amcaracing.nl
Auto Modelbouw Club Apeldoorn
E-mail:Naam:info@amcaracing.nl
Website:
www.amcaracing.nl
Telefoon:
(055) 5418386
Auto
Modelbouw
Club Apeldoorn (AMCA)
Postadres:
Postbus
675
E-mail:
info@amcaracing.nl
7300 AR Apeldoorn
Website:
www.amcaracing.nl
E-mail:
info@amcaracing.nl
Bestuurders:
Telefoon:
(055) 5418386 Secretaris
Bestuurders:
Functie:
Voorzitter
Postadres:
675
Naam:
BenPostbus
Veeneman
-vacantFunctie:
Voorzitter
Secretaris
AR Apeldoorn
E-mail:Naam: 7300
Ben Veenemaninfo@amcaracing.nl
H. ter Beek
Telefoon:
06-20 36 70 26
Bestuurders:
Functie:
Voorzitter
Circuitlocatie:
Kanaal
Zuid Apeldoorn
134,Secretaris
7332 BD Apeldoorn
Circuitlocatie:
Kanaal
Zuid 134,
Naam:
Ben Veeneman
-vacantTelefoon:
055-5418386
Telefoon:
+31-555
418
386
E-mail:
info@amcaracing.nl
HetTelefoon:
circuit is geschikt voor: BC10, BC08,
BC05,
EC10
06-20
36 70
26 EC10
Het circuit is geschikt voor: BC10,
BC08,
BC05,
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag

Penningmeester
C.L.F.Penningmeester
Langen
finadmin@amcaracing.nl
C.L.F. Langen
06-53 404107
Penningmeester
C.L.F. Langen
finadmin@amcaracing.nl
06-53 404107

Kosten circuitgebruik
voor
niet-leden:
Circuitlocatie:
Kanaal Zuid
134,
Inschrijving
voor wedstrijden:
via
deApeldoorn
website
Telefoon:
055-5418386
Kan alleen
maar op zondagmiddag vanaf 13.00 uur en woensdagavond vanaf 19.00 uur
Circuitplattegrond:
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10
Tarief zondagmiddag € 10,–
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag
Tarief woensdagavond € 5,–

Inschrijving voor wedstrijden: via de website

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Circuitplattegrond:
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Aangesloten instellingen

HFCC Hollandia

HFCC Hollandia
Website:
Naam:
E-mail:

Aangesloten instellingen

www.hfccracing.nl
Haagse Fiets Cross Club Hollandia
ted_spinders@hotmail.com

HFCC
Hollandia
Website:
www.hfccracing.nl
Postadres:
Hendrik
Ravesteijnplein 46

2282
GV Rijswijk
E-mail: www.hfccracing.nl
secretaris@hfccracing.nl
Website:
E-mail:
ted_spinders@hotmail.com
Bestuurders:
Postadres:
Hendrik
Ravesteijnplein 46
Functie:
Voorzitter
Secretaris
2282
GV Rijswijk
Naam:
Alexander
Roeleveld
Jeroen Mies
Bestuurders:
E-mail:
voorzitter@hfccracing.nl
secretaris@hfccracing.nl
Bestuurders:
Voorzitter
Secretaris
Functie:
Telefoon: Voorzitter
Functie:
Secretaris

Naam

Ernst Haaksman

Fokke Groen

Penningmeester
Roel van der Meer
penningmeester@hfccracing.nl
Penningmeester
(070)
397 04 51
Penningmeester

Roel van der Meer

Naam:
Alexander
Jeroen
Mies
Roel van der Meer
Circuitlocatie:
De WerfRoeleveld
64, 2544 EK Den
Haag
E-mail:
voorzitter@hfccracing.nl
secretaris@hfccracing.nl penningmeester@hfccracing.nl
E-mail:
voorzitter@hfccracing.nl
secretaris@hfccracing.nl penningmeester@hfccracing.nl
Telefoon: (070)
367 98 20
Telefoon:
(070) 397 04 51
Het circuit is geschikt voor: EC10
Circuitlocatie:
De wedstrijden:
Werf 64, 2544
EK Den(postadres!)
Haag
Inschrijving voor
schriftelijk
of via de website
Circuitlocatie: De Werf 64, 2544 EK Den Haag
Telefoon: (070) 367 98 20
Circuitplattegrond:
+31-703voor:
679 820
Het Telefoon:
circuit is geschikt
EC10

Het circuitvoor
is geschikt
voor:schriftelijk
EC10
Inschrijving
wedstrijden:
(postadres!) of via de website

Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,– per dag en € 5,– voor een avond.
Circuitplattegrond:
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM
Circuitplattegrond:
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HMRC

Helderse Model Race Club (HMRC)
Website:
www.hmrc.nl
Helderse Model Race Club
E-mail: Naam:
info@hmrc.nl
Website:
Postadres: Vecht 39www.hmrc.nl
1703 KKinfo@hmrc.nl
Heerhugowaard
E-mail:

Aangesloten instellingen

Bestuurders:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurders:
Naam:
Brian Caldenhove
Frenk Behrens
Wim Hage
Helderse
Model Race Club
(HMRC)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
E-mail: Functie:
caldenhove@chello.nl
wj.hage@quicknet.nl
Website:
Telefoon:
Frank Sinnige
Naam: www.hmrc.nl
Gertjan van Medevoort Richard Luiten
E-mail:
info@hmrc.nl
penningmeester@hrmc.nl
E-mail:
voorzitter@hmrc.nl
secretaris@hmrc.nl
Postadres:Doggersvaart
Vecht 39
Circuitlocatie:
57 B, 1785 PC Den Helder
1703 KK Heerhugowaard
Inschrijving voor wedstrijden:
Bestuurders:
Circuitlocatie: Doggersvaart 57 1785 PC Den Helder
Circuitplattegrond:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Het circuit
is geschikt
voor: OR06 Frenk Behrens
Naam:
Brian
Caldenhove
Wim Hage
E-mail:
caldenhove@chello.nl
wj.hage@quicknet.nl
Inschrijving
voor wedstrijden: via MyRCM
Telefoon:
Circuitlocatie: Doggersvaart 57 B, 1785 PC Den Helder
Inschrijving voor wedstrijden:
Circuitplattegrond:
Circuitplattegrond:
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Model Auto Club De Baanbrekers

MAC
De Baanbrekers
Website:
www.macdebaanbrekers.nl

Aangesloten instellingen

Naam:info@macdebaanbrekers.nl
De Baanbrekers
E-mail:
Model
AutoModel
ClubAuto
DeClub
Baanbrekers
Postadres:
Postbus
48
Website:
www.macdebaanbrekers.nl
Website: 4715
www.macdebaanbrekers.nl
ZG
Rucphen
E-mail:
info@macdebaanbrekers.nl
E-mail:
info@macdebaanbrekers.nl
Postadres: Postbus 48
4715 ZG Rucphen
Bestuurders:
Bestuurders:
Functie:Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Naam:
Richard Roks
Rudi Wenglein
Naam:
Eppo Cleiren
Rudi Wenglein
Ferdi
van
Merode
Bestuurders:
E-mail:
richardroks@home.nl
rudiwenglein@tiscali.nl
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
E-mail:(0165)
voorzitter@macdebaanbrekers.nl
secretaris@macdebaanbrekers.nl
penningmeester@macdebaanbrekers.nl
Telefoon:
38 85 67
(0165)
560071
Naam:
Richard Roks
Rudi Wenglein
Circuitlocatie:
Baanvelden
13,
Rucphen
(achter
de
Skidome)
E-mail:
richardroks@home.nl
rudiwenglein@tiscali.nl
Telefoon:
Telefoon:
(0165) 38 85 67
(0165) 560071
Circuitlocatie:
Baanvelden
11,
Rucphen
(achter
de
Skidome)
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10
Circuitlocatie: Baanvelden 13, Rucphen (achter de Skidome)
KostenHet
circuitgebruik
voor niet-leden:
€7,00
perBC05,
dag EC10
circuit is geschikt
voor: BC10,
BC08,
Telefoon: Inschrijving
wedstrijden:
schriftelijk
(postadres!)
of via
Het Kosten
circuit voor
iscircuitgebruik
geschikt
voor:voor
BC10,
BC08,
BC05,
EC10
niet-leden:
€ 10,00
per
dagde website.
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,00 per dag
Circuitplattegrond:
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM
Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website.
Circuitplattegrond:

Circuitplattegrond:
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MAC Vlijmen
Naam:
Website:
E-mail:
Postadres:

Model Auto Club Vlijmen
www.macvlijmen.nl
info@macvlijmen.nl
De Savornin Lohmanlaan 3
5252 AX Vlijmen

Bestuurders:
Functie:
Voorzitter
Naam:
Tom van Drunen
E-mail: voorzitter@macvlijmen.nl

Secretaris
Tom Raymakers
info@macvlijmen.nl

Penningmeester
Eric Hendriks
penningmeester@macvlijmen.nl

Circuitlocatie: Sportpark “De Heuvelen"
Nieuwkuijkseweg 3 5253 PA Nieuwkuijk
Het circuit is geschikt voor: EOR-10
Inschrijving voor wedstrijden: via de website
Circuitplattegrond:
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Model
Auto Club Heemstede (MACH)

Aangesloten instellingen

Website:
www.mach.nl
E-mail:
Model info@mach.nl
Auto Club Heemstede (MACH)
Postadres: Postbus 302
Website:
www.mach.nl
2100 AH Heemstede
Naam:
Model Auto Club Heemstede
E-mail:
info@mach.nl
Postadres:
302
Website: Postbus
www.machheemstede.nl
2100 AH Heemstede
Bestuurders:
E-mail:
info@machheemstede.nl
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Naam:
Sander
Sander de Graaf
Ben de Jong
Bestuurders: de Graaf
E-mail:
secretaris@mach.nl
penningmeester@mach.nl
Functie: voorzitter@mach.nl
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurders:
Telefoon:
51 57
(0255)
51 de
57 Graaf
20
(0252)
62Jong
69 68
Naam: (0255)
Sander
de 20
Graaf
Sander
Ben de
Penningmeester
Functie:06-53
Voorzitter
Secretaris
Mobiel:
17 86 58
E-mail:
voorzitter@mach.nl
secretaris@mach.nl
penningmeester@mach.nl
Jeroen
Scholing
Telefoon:
(0255)
51 57 20
(0255)
51 57
20
(0252)van
62 69
68
Naam:
Roy Bakker
Freek
Delft
Circuitlocatie:
Cruquiusweg
45, 2102 AS Heemstede (GPS: 52”20ʼ34.78 N, 04”38ʼ10.68 E)
Mobiel:
06-53 17 86 58
Telefoon: (023) 529 10 12
Het Circuitlocatie:
circuit is geschikt
voor: BC10,
BC05,
EC10 (GPS: 52”20ʼ34.78 N, 04”38ʼ10.68 E)
Cruquiusweg
45,BC08,
2102 AS
Heemstede
Cruquiusweg
43, 2102 LS Heemstede (GPS: 52”20’34.78 N, 04”38’10.68 E)
Circuitlocatie:
Kosten
circuitgebruik
voor
niet-leden: €7,50 per dag
Telefoon:
(023) 529
10 12
Het
circuit
is geschikt
voor:
BC10,
BC08,
BC05,
EC10
Het
circuit
is geschikt
voor:
BC10,
BC08,
BC05,
EC10
Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 10,– per dag
Circuitplattegrond:
Inschrijving voor wedstrijden: schriftelijk (postadres!) of via de website

MACH

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

Circuitplattegrond:
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instellingen

MBC De Sluis

Model Bouw Club De Sluis

Website:
www.mbcdesluis.nl
Naam:
Model Bouw Club De Sluis
E-mail:
info@mbcdesluis.nl
Website:
www.mbcdesluis.nl
Postadres:
Kobelaan
182
E-mail:3067 MD
info@mbcdesluis.nl
Rotterdam
Aangesloten instellingen

Bestuurders:
Bestuurders:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Functie:Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Model
Bouw ClubLeon
De Kruit
Sluis
Naam: Naam:Michael
Lepelaar
FreekFreek
Hofman
Hofman
Alex
Everling
Martijn Aarden
Website:
www.mbcdesluis.nl
E-mail:E-mail:voorzitter@mbcdesluis.nl
secretariaat@mbcdesluis.nl penningmeester@mbcdesluis.nl
voorzitter@mbcdesluis.nl
E-mail:
info@mbcdesluis.nl secretariaat@mbcdesluis.nl penningmeester@mbcdesluis.nl
Telefoon:
Postadres: Kobelaan 182

3067 MD Rotterdam
Circuitlocatie: Recreatie Centrum
De Sluis, Ankerpad 2, 2802 RD Gouda
Telefoon:
Circuitlocatie: Recreatie Centrum De Sluis, Ankerpad 2 2802 RD Gouda
Het circuit is geschikt
voor: BC10, BC08, EC10
circuit isBestuurders:
geschikt
voor: BC10, BC08, EC10
KostenHet
circuitgebruik
voor niet-leden:
Functie:
Voorzitter €7,50
Secretaris
Penningmeester
Naam:
Michael
Lepelaar
Leon
Kruit
Freek Hofman
Openingstijden:
Kosten circuitgebruik
voor niet-leden:
€ 10,–
per
dag
E-mail:
voorzitter@mbcdesluis.nl
secretariaat@mbcdesluis.nl
penningmeester@mbcdesluis.nl
-niet-leden: op afspraak
Telefoon:
voorBC10
wedstrijden:
Inschrijving
MyRCM
-maandag
t/m vrijdag:
& BC08:via
10:00
uur t/m 19:00 uur
Circuitlocatie:
Recreatie
Centrumuur
De Sluis, Ankerpad 2, 2802 RD Gouda
EC10: 10:00
tot 22:00
Telefoon: -zaterdag & zondag:
BC10is &
BC08:
10:00
uur
t/mEC10
17:00 uur
Het circuit
geschikt
voor:
BC10,
BC08,
EC10:
10:00 voor
uur tot
22:00 €7,50
uur
Kosten
circuitgebruik
niet-leden:
Openingstijden: schriftelijk (postadres!) of via E-mail wedstrijdleiding@mbcdesluis.nl.
Inschrijving voor wedstrijden:
-niet-leden: op afspraak

Circuitplattegrond:
-maandag t/m vrijdag: BC10 & BC08: 10:00 uur t/m 19:00 uur
Circuitplattegrond:

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:
Website:

Model Racing Club Zeeland
www.mrcz.nl

Bestuurders: Functie:
Voorzitter
Naam:
Sandy Sallent
E-mail:

Secretaris
Judy de Crooy
secretaris@mrcz.nl

Penningmeester
Erwin de Kam
penningmeester@mrcz.nl

Circuitlocatie: Ritthemsestraat 498, 4389 PA Ritthem,Zeeland
Het circuit is geschikt voor: OR08, OR10
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 7,50 per dag
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:

NOMAC Jaarboek 2016

1.8

Aangesloten instellingen
Aangesloten instellingen

MRG

Model Race Genk vzw (MRG)
Naam: www.modelracegenk.be
Model Race Genk vzw
Website:
Website:bestuur@modelracegenk.be
www.modelracegenk.be
E-mail:
Postadres:
29 B9
E-mail: Dieplaan
info@modelracegenk.be
B-3600 Genk (België)

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

Penningmeester
Penningmeester
Gilbert Satijn

Marleen Dewaelheyns
gilbert@modelracegenk.be

penningmeester@modelracegenk.be
+32
487 599505

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

Het circuit
is geschikt
voor:
BC08, BC05, EC10
Inschrijving
voor
wedstrijden:
viaBC10,
de website.
Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM
Circuitplattegrond:

Circuitplattegrond:
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MRM
Naam:
Website:
E-mail:

Model Racing Midland
www.modelracingmidland.nl
modelracingmidland@hotmail.nl

Bestuurders:
Functie:
Naam:

Voorzitter
Ronald van Duijkeren

Secretaris
Maaike de Vries

Penningmeester
Anne de Vries

Circuitlocatie: Talingweg 89, 8218 NX, Lelystad
Het circuit is geschikt voor: EC10
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 7,50 per dag
Inschrijving voor wedstrijden: via de website

Circuitplattegrond:
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Aangesloten
instellingen
Aangesloten
instellingen

RACO2000

RACO2000

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

E-mail:

info@raco2000.nl

Bestuurders:
Functie:Bestuurders:
Voorzitter
Naam: Functie:
OscarVoorzitter
Hartman
E-mail: Naamvoorzitter@raco2000.nl
Bas van Daalen
Telefoon:

E-mail:

Secretaris
Henk Dik
Secretaris
Penningmeester
secretaris@raco2000.nl
Gerlof Hovingh penningmeester@raco2000.nl
Martin Komen
06-12425644
penningmeester@raco2000.nl

voorzitter@raco2000.nl

secretaris@raco2000.nl

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.
Circuitlocatie: Floridadreef 17, Utrecht
Kosten circuitgebruik voor niet-leden:

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

Inschrijving voor wedstrijden: via de website.

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

Circuitplattegrond:

Inschrijving voor wedstrijden: via MyRCM

Circuitplattegrond:
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Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels

RC HotWheels

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

E-mail:

Aangesloten instellingen

info@rchotwheels.nl

Deventer Modelauto Club RC Hot Wheels

Bestuurders:
Bestuurders:
Website:
www.rchotwheels.nl Secretaris
Functie:
Voorzitter
Penningmeester
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
info@rchotwheels.nl
Naam: E-mail:
Jan
Beuze
MartijnOnno
van der
Heijden Erik Oosthof
Naam:
Erik Oosthof
Wijshake
Martijn van der Heijden
Postadres:
voorzitter@rchotwheels.nl
secretaris@rchotwheels.nl
penningmeester@rchotwheels.nl
E-mail:
E-mail:
voorzitter@rchotwheels.nl secretaris@rchotwheels.nl penningmeester@rchotwheels.nl
Telefoon:
Circuitlocatie:
Sportcomplex ʻZandweerdʼ, Sportveldenlaan 1, 7412 AZ Deventer
Bestuurders:
Het circuit
is geschikt
voor: EC10
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Circuitlocatie:
Sportvelden de ‘Zandweerd’,
SportveldenlaanPenningmeester
1, 7412 AZ Deventer
KostenNaam:
circuitgebruik
niet-leden: €5,00Martijn
per dag
Janvoor
Beuze
van der Heijden Erik Oosthof

Het circuit isvoorzitter@rchotwheels.nl
geschikt voor: EC10
secretaris@rchotwheels.nl
penningmeester@rchotwheels.nl
E-mail:
Inschrijving
voor wedstrijden: via de website.
Telefoon:
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: € 5,– per dag
Circuitplattegrond:
Circuitlocatie:
Sportcomplex
Inschrijving voor
wedstrijden:ʻZandweerdʼ,
via MyRCM 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:

Circuitplattegrond:
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Real80

Model Racing Club Real80

Aangesloten instellingen

Aangesloten instellingen

Website:
Naam:www.real80.nl
Model Racing Club Real80
E-mail:
kamposcholte@real80.nl
Website:
www.real80.nl
Postadres:
Briljantstraat
123
Model
Racing
Club
Real80
E-mail:
real80@gmail.com
9743 ND
Groningen
Website:
www.real80.nl
E-mail:
kamposcholte@real80.nl
Bestuurders:
Postadres: Briljantstraat 123
Bestuurders:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
9743 ND Groningen
Penningmeester
Voorzitter
Naam: Functie:
Bram
Kuijer
Ben v.d. VeenSecretaris
Kampo
Scholte
E-mail: Naam:a.kuijer@home.nl
kamposcholte@real80.nl
Vincent Koers
Marc Folkers
Bas Oostland
Bestuurders:
Telefoon:
050-5713792
050-5713792
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Circuitlocatie
(dit
is geen
1K, GroningenKampo Scholte
Naam:
Bram
Kuijerpostadres!):
BenWinschoterweg
v.d. Veen
Telefoon:
34 34
E-mail:(050) 542
a.kuijer@home.nl
kamposcholte@real80.nl
Het Telefoon:
circuit
is geschikt Winschoterweg
voor: BC10, BC08,
EC10, Brandstof Offroad,
Electro Offroad
050-5713792
050-5713792
Circuitlocatie:
1K, BC05,
Groningen
Kosten circuitgebruik voor niet-leden: €7,50 per dag
Circuitlocatie (dit is geen postadres!): Winschoterweg 1K, Groningen
Inschrijving
Telefoon: voor
(050)wedstrijden:
542 34 34 schriftelijk (postadres!) of via de website
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, EC10, Brandstof Offroad, Elektro Offroad
Het circuit is geschikt voor: BC10, BC08, BC05, EC10, Brandstof Offroad, Electro Offroad
Circuitplattegrond:
Kosten
circuitgebruik
niet-leden:
7,50dag
per dag
Kosten
circuitgebruik
voor voor
niet-leden:
€7,50€per

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

Circuitplattegrond:
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2.1

Reglement Nederlandse Kampioenschappen
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

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

2.2

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 administratiekosten 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 onder 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
–
–

2.9

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.

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

2.10

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 deelnemer 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.

2.11

Nederlandse Kampioenschappen
In 2016 zullen de volgende Nederlandse Kampioenschappen worden verreden:
– Brandstof Circuit 1:8
– Brandstof Circuit 1:10 200mm
– Brandstof Circuit Large Scale Toerwagens
– Elektro Circuit 1:10 Standaard Toerwagens
– Elektro Circuit 1:10 Modified Toerwagens
–

Elektro Circuit 1:10 Formule 1

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
–

2.2

Uitsluitend volwaardige leden (aangesloten instellingen), die zich in het organiseren van wedstrijden 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 clubwedstrijd 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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3.1

Reglement Licenties
Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

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 kampioenschappen. Het controleert de reglementskennis, de rijvaardigheid en het gedrag van de licentiehouders.

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
De EFRA rijderslicentie is verplicht voor deelname aan internationale wedstrijden buiten Nederland
die onder auspiciën van de EFRA worden georganiseerd.

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
–
–
–
–
–

–

3.5

Rijderslicenties worden namens de NOMAC toegekend door het Sectiebestuur.
Alle licenties worden afgegeven door het Secretariaat van de NOMAC.
Rijderslicenties moeten voorzien zijn van de naam en de voornaam van de houder. NOMAC
rijderslicenties moeten tevens voorzien zijn van een recente pasfoto.
De afgiftekosten van de licenties worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (zie Artikel 3.6).
Licenties zijn uitsluitend geldig in het op de licentie vermelde 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.

Algemene bepalingen
–

–

De NOMAC rijderslicentie moet bij elke onder auspiciën van de NOMAC georganiseerde wedstrijd
worden getoond aan de wedstrijdleiding.
Indien de licentie niet kan worden getoond tijdens een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap, zal de houder, in overleg met de Sectievertegenwoordiger, een boete worden opgelegd.
Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk nadat deze boete is voldaan aan de Sectievertegenwoordiger. Het bedrag van de boete wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur
(zie Artikel 3.6).
Wijzigingen aan de licentie die niet door het Secretariaat zijn goedgekeurd maken de licentie
ongeldig.
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–
–

–
–

3.6

Licenties blijven eigendom van de NOMAC. De houder van een licentie is verplicht om deze op
eerste vordering van het Algemeen Bestuur in te leveren.
Verlies van de licentie dient onmiddellijk aan het Secretariaat van de NOMAC te worden gemeld.
Een duplicaatlicentie kan tegen een jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen bedrag
worden afgegeven (zie Artikel 3.6).
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.

Overzicht kosten licenties
Ad 3.4 sub 4:

Ad 3.5 sub 1:
Ad 3.5 sub 4:

3.2

Afgifte NOMAC rijderslicentie: € 40,00
Afgifte EFRA rijderslicentie:
– indien de aanvrager in het bezit is van een NOMAC rijderslicentie:
€ 35,00 en
– indien de aanvrager niet in het bezit is van een NOMAC rijderslicentie:
€ 35,00 vermeerderd met €30,00 administratiekosten.
Boete voor het niet (kunnen) tonen van de licentie: € 5,00 per evenement
Afgifte duplicaat licentie: € 20,00
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4.1

Reglement Radio-apparatuur
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 verreden, is voorgeschreven door de Nederlandse en/of Europesewetgeving:
a) Zenders die zijn aangeschaft vóór 01-01-1996 moeten voorzien zijn van een Nederlandse
typegoedkeuring.
Zenders 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.
Additionally 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 gebruiken 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 radiografisch 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 verreden, 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 andere 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

4.2
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5.1

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

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 Kampioenschappen” 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 worden. 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 wijzigingen 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 volgende 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. aansprakelijkheidsclausule 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.
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.

5.7

Verzekering
Ten behoeve van de bij de NOMAC aangesloten instellingen en hun leden wordt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 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 gedeeltelijk 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 verzekering enigerlei verantwoordelijkheid jegens wie dan ook.
De originele tekst in de verzekeringspolis is bindend.

5.8

Inschrijving
Alle ingeschreven rijders dienen zich tussen 08:00 uur en 08:45 uur op de wedstrijddag te melden
bij de Sectievertegenwoordiger en hun licentie te tonen. 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
–

–

5.10

Zend-apparatuur
–

–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

5.11
5.11.1

De rijder meldt zich bij aankomst en bij voortijdig vertrek van het wedstrijdterrein aan respectievelijk 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.
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 dezelfde (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.

Organisatie
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 deelnemen 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 technische 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-seconden 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 hoeven 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 desbetreffende 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 deelnemers 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 zendapparatuur te controleren.
De technische controle moet worden uitgevoerd met de hulpmiddelen, gereedschappen en materialen 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 Wedstrijdleider 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 zenders 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 wedstrijdleiding 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 worden 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 wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap.
De organisator stelt de overige officials aan.
Benodigde kwalificaties
Wedstrijdleiders, Tijdwaarnemers en Technische Commissarissen dienen te beschikken over aantoonbare 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 Bestuur. 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 Sportcommissaris strekt zich uit tot organisatoren, officials, rijders en helpers.
Zo spoedig mogelijk na het einde van het evenement dient door de Sportcommissaris een ondertekend rapport bij het Secretariaat te worden ingediend, waarin een overzicht wordt gegeven van de
bevindingen, van de bijzonderheden betreffende ingediende protesten, van de getroffen maatregelen 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 reglementaire 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 reglementen 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.

NOMAC Jaarboek 2016

5.7

Algemeen Wedstrijd Reglement
Tenzij anders opgedragen door de Wedstrijdleider doet hij geen enkele mededeling betreffende
zijn bevindingen aan anderen dan de betreffende rijder, de Wedstrijdleider en de Sportcommissaris.
• 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 geluidsinstallatie 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 wedstrijdpunten.
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 meetmethoden en stelt eventueel hiervoor hulpmiddelen ter beschikking. Hij ziet erop toe dat deze hulpmiddelen 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 evaluatieformulier 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 transponder 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 wedstrijdleiding 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 hebben 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 verreden 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.

5.8
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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 strafpunten 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
5.14.1

Het circuit
Afmetingen
Minimum lengte: 200 meter
Minimum breedte tussen markeringen: 4 meter
Het verste punt van de baan mag ten opzichte van de rijdersstelling niet meer dan 60 meter zijn.

5.14.2

Aanleg
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 minimale 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 startvakken 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 stroomvoorziening 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) geluidsinstallatie 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
5.16.1

Deelname aan internationale wedstrijden onder auspiciën van EFRA
Binnen Nederland
Deelname aan open internationale wedstrijden in Nederland is mogelijk voor
1. houders van een EFRA rijderslicentie,
2. houders van een NOMAC rijderslicentie, en
3. 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 EFRA 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 ingediende Allocatie Aanvraag Formulieren. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Secretariaat. Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober 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. Wan
neer 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
Daar waar mogelijk is kan de organiserende vereniging de aanvangstijd, eindtijd verruimen.(Wel dient
dit goed vooraf bekend gemaakt te worden aan de rijders.)

5.17

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
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6.1

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

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

6.2

Indiening
–
–

–

6.3

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.

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 ontvankelijkheid 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 Wedstrijdleider 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 maximaal €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 oorspronkelijke 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.

6.2
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7.1

Reglement Beroepen
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC.

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 Wedstrijdleider 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 verklaard.

7.4

Beroepsgeld
1. Voor de behandeling van het beroep is een beroepsgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks 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 teruggegeven 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 akkoord 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 oproeping gevolg te geven.
Het Algemeen Bestuur kan straffen en maatregelen opleggen aan licentiehouders die, behoudens 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 opgeroepen. 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 behandeling 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.

7.2
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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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Reglement Sectie Elektro Circuit 1:10
Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een aanvulling op
het Algemeen Wedstrijd Reglement.

8.1

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).

8.1.1

Technische klassen en gewichten.
De modelauto’s worden onderverdeeld in drie klassen.
— Modified Toerwagen: minimum gewicht 1350 gram
— Standaard Toerwagen: minimum gewicht 1350 gram
— Formule 1: minimum gewicht 1050 gram
De gewichtslimieten gelden te allen tijde voor een raceklare wagen met transponder.

8.1.2

Afmetingen en specificaties
Standaard Toerwagen klasse en Modified Toerwagen
klasse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Schaalverhouding: 1:10 Narrow scale
Maximale breedte zonder body: 190 mm
Maximale breedte met body: 200 mm
Wielbasis: 270 mm
Aandrijving: op 4 wielen
Wielophanging: 4 wielen onafhankelijk
Versnellingsbak: niet toegestaan
Minimum hoogte: 115 mm rijklaar

Wing Chord
Rear

Formule1 klasse:
Wing Chord
Front

C

A
B
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Schaalverhouding: 1: 10
Lengte (B): max. 550.0 mm
Breedte: max. 205.0 m
Hoogte (C): max. 140.0 mm
Wielbasis (A): min. 225.0 mm, max. 280.0 mm
Aandrijving: direct aangedreven, alleen achterwielen
Achteras: eendelige as, differentieel toegestaan
Achterwielophanging: geen onafhankelijke wielophanging toegestaan
Versnellingsbak: niet toegestaan
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

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 ‘bondedʼ en ‘sinteredʼ magneten gebruiken.
Delta windingen zijn toegestaan. Motoren mogen zowel met als zonder sensor gereden worden.

Standaard Toerwagen klasse:
In het seizoen 2016 wordt gereden met de MuchMore Fleta ZX 13.5 spec brushless motor (bestelnummer MRFZX135W of MR-FZX135WF). De motor dient met originele onderdelen gebruikt te worden. De motor dient te
zijn voorzien van de fixed timing endplate. Deze fixed timing endplate kan bij de sectie EC10 worden
aangeschaft tegen gereduceerd tarief.
Voor aanvang van het seizoen dienen alle licentiehouders een nieuwe motor in ongeopende verpakking bij de
sectie in te leveren inclusief een fixed timing endplate (indien deze nog niet aanwezig is). De motor blijft
eigendom van de rijder. Door de sectie en/of de technische keuring zal de motor gecontroleerd worden (indien
nodig de fixed endplate gemonteerd worden) en de motor zal verzegeld worden en voorzien van een nummer (de
rijder krijgt elk N.K. zijn eigen motor) De motoren worden bewaard door de sectie en/of de technische keuring.
De licentiehouder kan op de wedstrijdag (zondagochtend) zijn of haar motor ophalen bij de sectie en/of
technische keuring. Indien men onderhoud wil plegen aan de motor dient dit te worden aangegeven bij de sectie
en/of technische keuring. Het onderhoud gebeurt onder toezicht van de sectie en/of de technische keuring.
De motoren dienen binnen een half uur nadat de laatst verreden finale te worden ingeleverd bij de sectie en/of
technische keuring. Indien de motor niet word ingeleverd dient men bij de volgende wedstrijd een nieuwe motor
(in ongeopende verpakking) in te leveren. Er mag niet worden meegedaan met de niet ingeleverde motor.
Voor degene die met een daglicentie mee doen mogen met hun eigen motor meedoen, mits deze is gecontroleerd
en verzegeld door de sectie en/of technische keuring. tevens kan er een motor worden gehuurd bij
de sectie / technische keuring.

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 Xerun 1/10 Justock-3650-21,5T, art. no. 30408003
Bij regen (natverklaring door wedstrijleiding) zijn alle 21,5 turns motoren toegestaan (sensored / sensorless)

8.1.4 Accu’s
– Accu's met een maximaal nominaal voltage van 7.4 volt 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.

8.2
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– 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.
– 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.

8.1.5

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.
Standaard Toerwagen klasse en Modified Toerwagen klasse:
Het gebruik van de Sorex 32 band met Yellow insert op een Revlite velg (artikelnummer XG32RY) 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 2016 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 2016 maximaal twee (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 R - 1 High Grip, pre-glued, art.no. RI-26022
Rear : Ride R - 1 High Grip, pre-glued, art.no. RI-26023

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.
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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.

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.

8.1.8 Regelaar
Standaard Toerwagen klasse:
De volgende regelaars zijn toegestaan:
– Muchmore Fleta Euro ESC (bestelnummer ME-FLEK);
– Hobbywing JUSTOCK (Blue) (bestelnummer 81020000);
– Hobbywing JUSTOCK (Black) (bestelnummer 81020001);
– SpeedPassion Reventon Stock Club Race (bestelnummer SP000048);
– LRP SPX Zero (bestelnummer 80705);
– SpeedPassion Cirtix Stock Club Race (bestelnummer 12280).
Veranderingen aan de regelaar zijn verboden, met uitzondering van wijzigingen aan:
– bedrading mits van gelijke diameter (12 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”).
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.).

8.4
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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.).

8.1.9 Final drive ratio (FDR)
Na het bekend maken van de kalender voor 2016 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.

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 Toerwagen en/of Formule1 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.
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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 6 wedstrijden verreden voor het Nederlands Kampioenschap.

8.2.4 Puntentelling
Tijdens iedere wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap worden er drie finale-series verreden. Van
deze drie finales tellen alle drie de resultaten voor het Nederlands Kampioenschap, en de 2 beste resultaten
voor het dagresultaat.
Voor iedere finale-serie wordt een totaal klassement opgesteld. Het aantal verkregen punten per finaleserie 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 Bfinale 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).
Na de laatste wedstrijd worden de 13 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
9:30 uur moet de mogelijkheid tot trainen aanwezig zijn, en van 8:30 uur tot 9:30 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 10:00 uur te beginnen. 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.
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 heatindeling 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.
Indien de start van een heat/finale valt na een pauze, worden de rijders van die heat/finale tijdig
opgeroepen door de wedstrijdleiding.
Minimaal drie minuten voor de start van een heat/finale wordt de zender uitgereikt (indien deze zijn
ingenomen). 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.
Om te kwalificeren voor een positie in een finale telt het beste resultaat (meest aantal ronden met kortste
overtijd)

8.6

NOMAC Jaarboek 2016

Sectie Elektro Circuit 1:10
Indien meerdere rijders hetzelfde aantal ronden hebben gereden dan wordt gekeken naar welke rijder daar het
minst tijd voor nodig heeft gehad. 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 Nederlands 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.

8.2.6

Baaninzetten
De deelnemers zijn verplicht om in de heat nadat ze gereden hebben baan in te zetten (de rijders van de laatste heat
zetten baan in bij de eerste heat). Eventueel kan, in overleg met de wedstrijdleiding, door de rijder gezorgd worden
voor een ervaren vervanger. Niet baaninzetten tijdens de kwalificatie series wordt bestraft met een ronde aftrek van
het beste resultaat. Niet baaninzetten tijdens de fina-les wordt bestraft met een ronde aftrek van het finale resultaat.
Ook niet opletten tijdens het baanin-zetten wordt na een eerste waarschuwing bestraft met een ronde aftrek van
het beste resultaat.

8.2.7 Regen
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.

8.2.8

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 minimaal 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;
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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;
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 Volt te krijgen.

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 controleʼ 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 uitgelezenmet een (door de Nomac) beschikbaar gestelde
program card (artikelnummer ME-SHRP) op firmware en blinky mode;
- 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.

8.2.10 Wedstrijdjury
Tijdens wedstrijden voor het Nederlands 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:
-

-

8.8

Onnodig contact bij inhalen Indien bij een gevecht om positie teveel contact wordt gebruikt om te kunnen
inhalen dient de veroorzaker te stoppen en wachten tot het slachtoffer weer verder kan rijden en achter
hem aan sluiten.
Bad driving bv. het onnodig hinderen van rijders; stop & go penalty van 3 seconden.
Jump start auto meer dan 1 meter verreden: 1 ronde aftrek van het beste resultaat; minder dan 1 meter
verreden: stop & go penalty van 3 seconden.
Onsportief gedrag bv. het opzettelijk van de baan drukken van andere rijders; 1 ronde aftrek van het beste
resultaat c.q. van het finale resultaat.
Afsnijden (corner cutting) Stop & Go penalty van 3 seconden voor een licht vergrijp;
10 seconden voor een groter vergrijp.
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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
Clubleden die aan een NK wedstrijd willen deelnemen kunnen dit doen met een daglicentie, waarbij het
behaalde resultaat meetelt in het algemeen klassement. Voorwaarde is dat je je dan uiterlijk de
woensdagavond voor de NK wedstrijd om 22.00 uur hebt ingeschreven bij de club die de NK wedstrijd
organiseert. Daarbij dien je aan te geven dat je wilt meerijden op de daglicentie die op de wedstrijddag ter
plekke moet worden aangeschaft bij het sectiebestuur. Tevens dient het inschrijfgeld voor de wedstrijd ter
plekke te worden voldaan.
In het NK seizoen kan per rijder maximaal 3x 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 NK wedstrijd met een proeflicentie.

NOMAC Jaarboek 2016

8.9

Sectie Elektro Circuit 1:10
Notities:

NOMAC Jaarboek 2016

Sectie Brandstof Circuit Large Scale

9
9.1

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.

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:
Klasse
1:6 Race Truck
1:5 Toerwagen
1:5 Formule 1

Minimum gewicht
10,5 kg
10 kg
10 kg

Maximum gewicht
12 kg
-

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.
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.

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.
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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 Nederlands 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

9.2
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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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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.
Afmetingen:
-

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

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.

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 gemeten vanuit de centerlijn van de achterwielen.
Zowel voor- als achterspoiler zijn onderdelen van de body en moeten onmiddellijk worden gerepareerd 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 2016. 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.
9.4
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9.2.2 Aantal wedstrijden
In iedere klasse worden vijf wedstrijden (met 1 schrap) verreden voor het Nederlands Kampioenschap 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.
Na de tweede wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap zullen geen nieuwe licenties meer
worden uitgegeven. Dit om competitievervalsing tegen te gaan.
De club welke een Nederlands Kampioenschap organiseert mag een (club)rijder die geen
NOMAC licentie heeft, een proeflicentie verschaffen om deze deel te laten nemen aan de
wedstrijd. Een rijder kan per jaar slechts éénmaal een proeflicentie verkrijgen.

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 problemen niet kan meedoen aan de opwarmronde, dient de zender van de betreffende rijder
ingeschakeld op de stelling te staan.
9.6
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9.2.10 Baaninzetten
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.

9.2.11 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.
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10.1

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.

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 2400 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 transponder. 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.

10.1.5

Uitlaat
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 gehomo-
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logeerd 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 autoʼs 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.

10.1.10 Banden
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
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.

10.1.11 Body
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 linkeren 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.

10.2
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10.1.12 Zender

10.2

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.

Wedstrijdreglement

10.2.1 Klasse-indeling rijders
De 1:8 competitie bestaat uit 2 klassen:
– NK klasse. Deze bestaat uit maximaal 24 rijders.
– NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 30 rijders toegelaten.

10.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden zes 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 die op de onderste 3 plaatsen
eindigen in de eindstand van de N.K. klasse, rijden het volgende seizoen in de NOMAC Cup klasse.
De rijders die op plaats 1 tot en met 3 eindigen van de NOMAC Cup klasse, rijden het volgende
seizoen in de N.K. klasse. Wanneer het aantal deelnemers in de N.K. klasse aan het begin van het
seizoen lager is dan 24, wordt dit aantal eerst aangevuld met de degraderende rijders van de N.K.
klasse (22 t/m 24) en dan verder met rijders uit de NOMAC Cup klasse die het voorgaand seizoen
zijn geëindigd op plaats 4 en lager.
De rijders die in het Nomac Cup eindklassement eindigen op de plaatsen 27 t/m 30 degraderen uit
de Nomac Cup klasse. Hun plaats zal worden ingenomen door de 3 hoogst geplaatste rijders uit de
eindstand van de 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.
Aan ervaren rijders die de Promoserie over willen slaan kan er maximaal één startplek in de
NOMAC Cup klasse vergeven worden. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in vóór de
sluitingsdatum van de licentie-aanvragen. De besluitvorming zal op basis van hun eerder behaalde
resultaten geschieden.
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.
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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, de NOMAC klasse en eventuele de
promo klasse rijden bij elkaar in het ABC systeem, waarbij er een apart N.K., NOMAC en Promo
klassement wordt bijgehouden.
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 het,
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.
Het beste heat-resultaat 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 Bfinale, enzovoorts. De laagste finale zal met maximaal 10 rijders verreden worden. 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.
Tijdsduur:
- heats: 5 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:
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: in de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, in
de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3 en in de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.
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.
Uitstel:
Uitstel aanvragen is niet mogelijk.
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.
10.4
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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 als hij of zij niet kan deelnemen. Afmelden dient uiterlijk op de
zondagochtend voor 8:45 uur per e-mail of telefoon te geschieden bij het sectiebestuur of bij de
wedstrijdleiding. De afmelding mag ook door een andere rijder worden gedaan.
Afmelden na 8:45 uur is alleen mogelijk voor en door de reeds aanwezige rijders. Niet (laten)
afmelden geeft als straf een niet schrapbaar nul-resultaat.

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
Wanner een heat en/of (sub-)finale door de wedstrijdleiding "NAT" wordt verklaard is het gebruik
van een EFRA goedgekeurde inlaatgeluidsdemper niet meer verplicht. Het criterium voor een nat
verklaring is als de rondetijden van de betreffende heat onder 80% van de normale rondetijden van
de betreffende heat komen. Dit wordt onder andere door middel van een bord medegedeeld. Indien
de rondetijden weer boven de 80% komen van de rondetijden in de betreffende heat op een droge
baan wordt de baan weer droog verklaard en wordt het bord NAT voor 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. Deze zal bij de wedstrijdleiding dienen te worden
aangemeld voordat het gebruikt mag worden. 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.
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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.

10.3.0 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
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.
De Promoserie wordt verreden tijdens het N.K. weekend mits daar voldoende ruimte voor is. Bij
minder dan 5 inschrijvingen voor de Promoserie, wordt deze verreden gezamelijk met de Nomac
klasse. In de einduitslag worden Promorijders er weer uit gefilterd. Is er niet voldoende ruimte om
de Promoserie in het N.K. weekend te verijden, dan 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.
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. U
geeft dan uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en twee (legale!) frequenties op. 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 zgn. kerstboomsysteem. Er zullen 3 kwalificatie
heats van 5 minuten worden verreden en een finale van minimaal 15 tot maximaal 30 minuten.
Wanneer het tijdschema het toelaat kunnen er bovendien halve finales (van 10 of 15 minuten) en
eventueel kwart finales (van 10 of 15 minuten) verreden worden.
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. Rijders die eindigen op plaats 2 en 3 in de
eindstand mogen een rijderslicentie voor de NOMAC Cup klasse voor het volgende seizoen
aanvragen maar zijn dit niet verplicht. De rijders die in het NOMAC Cup eindklassement eindigen
op plaats 27, 28, 29 en 30 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.

10.6
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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) 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.
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 Hipex 1/10 Low Noise exhaust (bestelnummer MA120028 EFRA
nummer 2673) met de Hipex 35LN(bestelnummer CL120036) bocht gebruikt worden.
Modificaties aan de uitlaat of bocht 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.
– 35 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;
– Als een heat of finale nat wordt verklaard door de wedstrijdleiding is de banden
keuze vrij;
– Maximaal EUR 15,00 (prijsniveau 2015) per set voor en achterbanden.
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 conform de lijst die EFRA publiceert in het jaar van het
kampioenschap. De volgende uitsnijdingen in de body zijn toegestaan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Een gat met een maximaal maat van 50 mm gemeten in iedere richting voor tanken
waarbij het midden van, dit gat zich recht boven het midden van de tankdop bevind;
Één (1) gat in het dak voor de gloeiplugstekker van maximaal 35 mm;
Éen gat voor de uitlaat dat een redelijke maat heeft;
De voorste zijruiten en de achterruit mogen verwijderd worden;
Gaten van maximaal ø 10mm zijn toegestaan voor antenne, carburateur verstelling en
transponder bevestiging;
De achterzijde mag niet hoger worden weggesneden dan 50mm boven de grond, gemeten
met een 10mm spacer onder het chassis;
Dakhoogte: minimaal 120mm gemeten met een 10mm spacer onder het chassis.

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.
Alle (niet verwijderde delen van) ramen moeten transparant blijven.
Verstevigers (voor de body) zijn niet toegestaan.
De bodyhoogte wordt gemeten met de Hudy #107770.
11.2
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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.
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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
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
altijd uit 10 rijders. De B en C finales worden evenredig verdeeld onder het resterend aantal
rijders tenzij er 20 deelnemers of minder zijn. dan worden alleen A en B finale verreden.
Uitstel
Uitstel wordt alleen verleend voor de finales. Per finale éénmalig en bedraagt maximaal 5
minuten.
Tijdschema:
Het tijdschema van de wedstrijd is als volgt(aanpassingen zijn mogelijk na overleg van sectie en
de wedstrijdleiding):
09.30
10.00
10.40
11.30
12.20
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

11.4

-

09.45
10.30
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
14.55
15.25
15.55
16.25
16.55

Rijdersbriefing
Vrij rijden
Kwalificatie serie 1
Kwalificatie serie 2
Kwalificatie serie 3
Pauze
Finale C 1
Finale B 1
Finale A 1
Finale C 2
Finale B 2
Finale A 2
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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.
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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.

11.6
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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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12.1

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.

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:
Klasse
2WD Standaard LSO
2WD LSO
4WD LSO

Minimum gewicht
8 kg
8 kg
8 kg

Maximum gewicht
14 kg
14 kg
geen

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.
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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 beperkingen 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.

12.2
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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
12.2.1

Wedstrijdreglement
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 Nederlands 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/degradatiewedstrijd.

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 wedstrijdleiding 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 voorzien 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 30seconden 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 resultaten 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 nummers 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 vereniging van hun keuze.
Het bestuur van de betreffende vereniging waar de rijder lid is zal uiterlijk de vrijdag voor de wedstrijd 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 aangesloten 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 telling 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 (formatie). 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 baaninzetposten 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 verschillende 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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Aanvullende regels uit algemene regels Nomac waar bij deze uitdrukkelijk
naar verwezen wordt voor OR06
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 uitschakelen 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) geluidsinstallatie 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.

12.6
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13.1

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.

Het Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur van de NOMAC bestaat uit een voorzitter, een algemeen secretaris, een penningmeester 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 schrijft de
clubledenpassen, nationale en internationale rijderslicenties uit.
Hij onderhoudt de inhoud van het Jaarboek Modelautosport en vervangt de voorzitter bij diens
afwezigheid.

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 sectiebesturen 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 demonstraties en evenementen, informatieverstrekking, mediabeleid, sponsoring en gerelateerde onderwerpen. 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 hebben 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 verenigingsjaar plaats. Eventuele extra algemene vergaderingen binnen een verenigingsjaar worden aangekondigd als bijzondere algemene vergadering.
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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 instellingen 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 stemmen 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 kunnen 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
– 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 instelling.
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.

13.2
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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 beschreven 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 secties 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 rijderslicenties 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 sectiebestuur 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 Nederlands 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 gepubliceerd 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 stemgerechtigde 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 stemgerechtigden 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 sectiebesturen 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 sectievergadering hebben aangemeld bij het sectiebestuur en voor zover de beschikbare vergaderruimte
dit toelaat.
Geschorste clubleden, vertegenwoordigers casu quo clubleden van geschorste aangesloten instellingen 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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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 reglement 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 webmaster 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 sectiebesturen en de officials van de organisatoren van de wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap. 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 deelnemers 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 NOMAC 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
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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, licentiehouders 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 rechten 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
13.7.1

Rechten en plichten van aangesloten instellingen
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 factuur 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 contributieachterstand 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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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 kunnen deelnemen in (activiteiten van) commissies van de NOMAC. Hiervoor kunnen nadere voorwaarden 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 georganiseerd, 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 verstrekte 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
13.8.1

Rechten en plichten van clubleden
NOMAC Clubleden Pas
Clubleden ontvangen de NOMAC Clubleden pas binnen één maand na aanmelding als clublid door
hun aangesloten instelling. De NOMAC Clubleden pas is het persoonlijk lidmaatschapsbewijs voor
clubleden. Op vertoon van deze pas kunnen diverse voordelen worden verkregen, waaronder korting
bij diverse modelbouwwinkels.
Na beëindiging van het lidmaatschap is de NOMAC Clubleden pas niet meer geldig en dient op eerste
vordering te worden ingeleverd bij het algemeen bestuur.

13.8.2

Rijderslicenties
Clubleden kunnen een NOMAC rijderslicentie aanvragen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap 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.

13.9

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.

13.9.1

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 bestuur 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.

13.6

NOMAC Jaarboek 2016

Huishoudelijk Reglement
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 kandidaatlid 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 wedstrijdreglementen van de EFRA dienen als richtlijn voor de NOMAC reglementen.
Op de jaarlijkse EFRA vergadering wordt de NOMAC vertegenwoordigd door een delegatie uit het algemeen 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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13P Privacy Reglement

Het Privacy Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement.

13P.1

Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
– de registratie: de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens van de Nederlandse
Organisatie Model Auto Clubs NOMAC;
– de houder: het bestuur van NOMAC;
– de beheerder: de secretaris van NOMAC
– de geregistreerde: degene over wie de registratie gegevens bevat;
– de club: de bij NOMAC aangesloten instelling waarbij de geregistreerde lid of werkzaam is;
– de organisator: instantie die verantwoordelijk is voor het (laten) verrijden van een onder auspiciën van NOMAC, EFRA of IFMAR georganiseerd evenement.

13P.2

Doelstelling
Het doel van de registratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van
nominatieve en numerieke persoonsgegevens ten behoeve van respectievelijk:
a) het berekenen, vastleggen en innen van licentie- en inschrijvingsgelden, alsmede het berekenen,
vastleggen en innen van de door de club verschuldigde bijdrage aanNOMAC;
b) de club in het kader van beleids- of uitvoeringsbeslissingen;
c) de organisator met betrekking tot het deelnemen van een geregistreerde aan een door organisator georganiseerd evenement;
d) het geven van voorlichting aan geregistreerde met betrekking tot de modelautosport.

13P.3

Categorieën van geregistreerden
In de registratie worden persoonsgegevens opgenomen van:
a) personen die lid zijn of waren bij een club;
b) personen die een bestuursfunctie vervullen of vervulden bij een club of bij NOMAC;
c) personen die werkzaam zijn of waren bij een club of organisator.

13P.4

Soorten van opgenomen gegevens
In de registratie zijn ten hoogste de onderstaande gegevens opgenomen:
– gegevens met betrekking tot de bereikbaarheid van de geregistreerde;
– gegevens met betrekking tot deelname aan nationale of internationale modelautosport
evenementen;
– gegevens met betrekking tot de functie die geregistreerde vervult of vervulde bij club,
organisator of NOMAC;
– gegevens over de financiële verplichtingen van geregistreerde met betrekking tot de
licentie- en inschrijvingsgelden.
De gegevens worden verstrekt door de geregistreerde of door het bestuur van de club.
Gegevens met betrekking tot het betalen van verschuldigde gelden worden verstrekt door de banken.

13P.5

Verwijdering en bewaartermijn
Gegevens worden uit de registratie verwijderd nadat een termijn van twee jaar is verstreken vanaf
het moment dat de geregistreerde niet meer lid of werkzaam is bij de club, organisator of bij NOMAC.

13P.6

Verstrekking aan derden
Periodieke of incidentele verstrekking van de in de registratie opgenomen gegevens vindt plaats aan:
a) functionarissen binnen de organisatie van de houder, club of organisator voorzover het betreft
gegevens die deze functionarissen ingevolge hun taak nodig hebben en indien het gebruik van
deze gegevens overeenstemt met het doel van de registratie;
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b) buiten de in lid a genoemde personen kunnen door de houder bepaalde gegevens verstrekt
worden aan personen of instanties die zorgdragen voor: het instellen van vorderingen in
opdracht van en namens de houder, de behandeling van geschillen of het verrichten van
accountantscontrole.
c) buiten de in het eerste en tweede lid genoemde gevallen kunnen desgevraagd uitsluitend gegevens betreffende naam, adres en woonplaats worden verstrekt aan personen of instanties
buiten NOMAC. Verzoeken als hier bedoeld worden evenwel niet ingewilligd, indien: het bestuur
van de club hiervoor geen toestemming heeft gegeven, het doel waarvoor de verstrekking is verzocht in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden; de verstrekking redelijkerwijs
niet in overeenstemming is met het doel waarvoor het wordt gevraagd of wanneer door de
verstrekking de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde onevenredig zou worden geschaad.

13P.7

Toegang tot de registratie
a) Uitsluitend de beheerder is bevoegd gegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te
verwijderen.
b) De volgende functionarissen zijn bevoegd om kennis te nemen van gegevens in de registratie –
uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
– functionarissen van NOMAC;
– functionarissen van de club – uitsluitend met betrekking tot de bij de club lid zijnde of werkzame
geregistreerde;
– functionarissen van de organisator – uitsluitend met betrekking tot de bij organisator werkzame
of deelnemende geregistreerde.

13P.8

Recht op kennisneming
Een verzoek van een geregistreerde om informatie over hem betreffende gegevens in de registratie
danwel over de verstrekking van dergelijke gegevens aan derden wordt schriftelijk ingediend bij de
houder en door deze binnen een maand na ontvangst beantwoord. De houder vergewist zich van de
identiteit van de verzoeker.

13P.9

Correctierecht
a) Indien een geregistreerde wijziging of aanvulling verlangt van hem betreffende gegevens in de
registratie, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder, die daarop binnen een
maand een beslissing neemt.
b) De beheerder draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk
wordt uitgevoerd.
c) Indien en voorzover een verzoek als bedoeld in het eerste lid, door de beheerder – met redenen
omkleed – is afgewezen kan geregistreerde binnen twee weken een bezwaarschrift indienen bij
de houder.
De houder van de registratie beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen,
binnen een maand op het bezwaarschrift. Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om
binnen twee maanden in beroep te gaan bij de Registratiekamer.

13P.10 Slotbepalingen
a) Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking met terugwerkende kracht tot en
met 1 januari 2004 na de vaststelling door de houder.
b) Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacy Reglement NOMAC”.
Vastgesteld door het bestuur van NOMAC op 14 februari 2004.

13P.2
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Verzekering
NOMAC heeft sinds 1988 voor haarzelf, de aangesloten instellingen en hun leden een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Dit hoofdstuk bevat de letterlijke tekst van de polis en de aanvullingsbladen.
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Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad
Aansprakelijkheidsverzekering
906545
POLIS

Bernisse Consultancy B.V.

2
4

N

Postbus 1037 3260 AA OUD
BEIJERLAND
T 010-4836855 F 010-4826005
E info@bernisse.nl
I www.bernisse.nl
B 414328728

Verzekeringnemer
POLISNUMMER
KLIENTNR.

NOMAC
Oosterlengte 63
3454RH De Meern

33936938
906545

** AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN/BEROEPEN **
Deze verzekering geeft dekking in de hoedanigheid van verzekerde als hieronder vermeld tegen de geldelijke
gevolgen van zijn/haar aansprakelijkheid binnen de grenzen van de hieronder genoemde polisvoorwaarden en
eventuele bijzondere voorwaarden.
Verzekerd bedrag:
per aanspraak
: €
met een maximum van 2 x dit bedrag per verzekeringsjaar.

1.250.000,00

Eigen risico: tenzij elders een hoger bedrag is
vermeld, geldt per aanspraak voor schade aan
zaken

: €

Oorspronkelijke ingangsdatum

: 01-01-1999

Polisvoorwaarden

: AV ALB06-1 + BV AVB06-1 + BV AWG06-1

125,00

Hoedanigheid: overkoepelende organisatie van verenigingen voor radiografisch
bestuurbare model-auto's.
Onder verzekerde bedrag € 1.250.000,- per aanspraak voor schade door brand en/of
explosie.
Premie op jaarbasis:
aantal licentie rijders
aangesloten clubs
minimumpremie

324 a 1,25 is € 405,21 a 10,96 is € 230,16
€ 99,83

Sport/ontspanning:
Uitsluiting:
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruiken van
door de P.T.T. niet toegestane frequenties en/of zendapparatuur.
Bijzondere bepalingen.
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van:
- de aangesloten verenigingen
- de leden van de aangesloten verenigingen
Indien en voor zover deze aansprakelijkheden niet elders zijn verzekerd.
14217 - Kledingstukken, sieraden en dergelijke
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verduistering, verlies,
vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren.
12815 - Anti cumulatie clausule
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Voor schade ontstaan voordat de claims made polisvoorwaarden voor het eerst van toepassing zijn verklaard,
gelden de polisvoorwaarden, de verzekerde bedragen en eigen risico's die van kracht waren door die datum.
Voor schade voortvloeiende uit een handelen of nalaten voordat de claims made polisvoorwaarden voor het
eerst van toepassing zijn verklaard, maar ontstaan na die datum, zijn de claims made polisvoorwaarden van
kracht. Hierbij gelden de verzekerde bedragen
en eigen risico's zoals van toepassing direct voor die datum.
11213 - Terrorisme Clausule
In aanvulling op de polisvoorwaarden is het "Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." (NHT) van toepassing.
Het "Clausuleblad terrorismedekking" en het bijbehorende "Protocol afwikkeling claims" zijn door de NHT op 12
juni 2003 gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2003 respectievelijk
onder nummer 79/2003.
Indien bij deze verzekering een of meer aanvullende verzekeringen zijn gesloten, geldt deze clausule ook voor
deze aanvullende verzekering(en).
Via www.polisvoorwaarden.info of www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen. Op aanvraag
verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar.
11221 - Premie-incasso
De incasso van de verschuldigde premie wordt verzorgd door Voogd & Voogd Verzekeringen.
De premie dient binnen 30 dagen na de vervaldatum te zijn voldaan, anders vervalt de dekking! Raadpleeg de
polisvoorwaarden voor de details.
Bij automatische incasso dient u zorg te dragen voor voldoende saldo. Acceptgiro’s dienen te worden voldaan
binnen de op de acceptgiro vermelde termijn. Indien bij termijnbetaling een achterstand ontstaat in een
bepaalde periode wordt deze niet ongedaan gemaakt indien de volgende reguliere termijnbetaling wordt
voldaan. De achterstallige periode blijft openstaan ook al worden de volgende termijnen wel geïncasseerd.
Zolang de premie over deze achterstallige periode niet is voldaan is er geen dekking onder de verzekering, een
en ander met inachtneming van de onderstaande bepaling met betrekking tot de 51 dagen termijn.
In aanvulling op, dan wel in afwijking van de polisvoorwaarden geldt de volgende bepaling.
Wanneer de premie 51 dagen na de vervaldatum nog steeds niet is voldaan, zal de verzekering door de
maatschappij worden beëindigd en niet meer in kracht worden hersteld.
11222 - Polisvoorwaarden
Op de met u gesloten verzekeringsovereenkomst zijn de bovenvermelde polisvoorwaarden van toepassing.
Zoals in bijgaande brief aangegeven, bieden wij u de mogelijkheid om deze polisvoorwaarden in te zien op
www.polisvoorwaarden.info. Wilt u de polisvoorwaarden toch liever per post ontvangen, dan verzoeken wij u de
bijgaande antwoordkaart in te vullen en aan ons te retourneren.
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2DCPHIEQTDPWDJDPHMFDM
1@MC@BGRQOSMRDM
%+8130=/ >+8 .3/0<=+6
2HI CHDEQR@K T@M TDPWDJDPCD W@JDM LNDR S @@MFHERD CNDM AHI CD ONKHRHD&
6M GDR ASHRDMK@MC LNDR S DP PDJDMHMF LDD GNSCDM C@R CD @@MFHERD AHI CD ONKHRHD
RDP OK@@RQD LNDR UNPCDM FDC@@M& 7SMR S MHDR AHI CD ONKHRHD RDP OK@@RQD RDPDBGR$
TP@@FR S C@M NL DDM TDPJK@PHMF T@M TDPLHQQHMF AHI SU GNRDK$ NO CD KSBGRG@TDM$
T@M DDM GNQRDQQ NE NL DDM TDPJK@PHMF T@M FDRSHFDM&
3HDEQR@K T@M SU LNRNPPHIRSHF LDR DDM :DCDPK@MCQ JDMRDJDM LNDR S NNJ AHI CD
:DCDPK@MCQD ONKHRHD LDKCDM$ DTDM@KQ CHDEQR@K NE TDPLHQQHMF T@M SU O@QONNPR NE
PHIADUHIQ& 3HD LDKCHMF CHDMR TNNP CD PDFHQRP@RHD T@M CHD EDHRDM&
%6-9296# 1/8//<73../6/8# 9:?/55/8./ 90 ,/.?/67/8./ 73../6/8
6M DDM @@MR@K TDPWDJDPHMFDM HQ DDM SHRQKSHRHMF NOFDMNLDM TNNP QBG@CD CHD
NMRQR@@R CNNP GDR FDAPSHJ T@M @KBNGNK$ FDMDDQLHCCDKDM$ NOUDJJDMCD NE
ADCUDKLDMCD LHCCDKDM& 1KQ DDM TDPWDJDPCD NMCDP HMTKNDC DPT@M QBG@CD
TDPNNPW@@JR$ J@M GHI WHIM PDBGR NO GSKOTDPKDMHMF$ DDM SHRJDPHMF DM'NE TDPFNDCHMF
T@M DDM B@QBNQBG@CD TDPKHDWDM& 3D SHRQKSHRHMF J@M NNJ FDKCDM @KQ DDM
TDPWDJDPCD DDM @CDLRDQR NE DDM SPHMD% NE AKNDCOPNDE UDHFDPR& 3DWD ADO@KHMF
FDKCR NMCDP LDDP TNNP CD ADQRSSPCDP T@M DDM LNRNPPHIRSHF CHD NMCDP HMTKNDC HQ
T@M @KBNGNK$ FDMDDQLHCCDKDM NE NOUDJJDMCD NE ADCUDKLDMCD LHCCDKDM&
'-2+./7/6.381
1KQ DP DDM FDADSPRDMHQ OK@@RQTHMCR U@@PCNNP UHI DTDMRSDDK DDM SHRJDPHMF NE
QBG@CDTDPFNDCHMF LNDRDM CNDM$ LNDR S NE CD TDPWDJDPCD CHD FDADSPRDMHQ WN
QMDK LNFDKHIJ AHI NMQ LDKCDM& 3@R CNDR S CNNP NMQ DDM TNKKDCHF HMFDTSKC DM
NMCDPRDJDMC QBG@CDENPLSKHDP RND RD WDMCDM& ;NJ LNDR S NMQ WN QMDK LNFDKHIJ
@KKD HMENPL@RHD DM QRSJJDM RNDQRSPDM CHD ADRPDJJHMF GDAADM NO CD FDADSPRDMHQ
NE CD QBG@CD&
(/;;9;3<7/
>NNP QBG@CD CHD HQ NMRQR@@M @KQ FDTNKF T@M RDPPNPHQRHQBGD @BRHDQ FDKCR DDM
ADODPJRD CDJJHMF& 6M CD 1KFDLDMD >NNPU@@PCDM THMCR S CD ADO@KHMFDM CHD
GHDPTNNP T@M RNDO@QQHMF WHIM&
)/;:63-2=381/8$&;/>/8=3/7++=;/1/6/8
>DPWDJDPDM HQ MHDR @KKDDM DDM JUDQRHD T@M OPDLHD ADR@KDM DM AHI QBG@CD DDM
SHRJDPHMF NMRT@MFDM& 2HI DDM TDPWDJDPHMFQNTDPDDMJNLQR HQ DP MHDR @KKDDM QOP@JD
T@M PDBGRDM T@M CD TDPWDJDPCDM$ L@@P NNJ T@M OKHBGRDM& ?N KHFR AHI S DM CD
NTDPHFD TDPWDJDPCDM CD OKHBGR NL @KKDQ RD CNDM U@R PDCDKHIJDPUHIQ LNFDKHIJ HQ
NL QBG@CD RD TNNPJNLDM NE RD TDPLHMCDPDM&
?N FDKCDM AHI "LHMH%#B@QBNTDPWDJDPHMFDM TNNP ODPQNMDM$ ADQRDK% DM
TP@BGR@SRN!Q OPDTDMRHDL@@RPDFDKDM NL CHDEQR@K RD TNNPJNLDM& 4@ M@ NE SU
TNDPRSHF ADTDHKHFC LNDR WHIM DM O@Q DTDMRSDDK CD TNNPWHDMHMFDM @@M& 8@@R SU
TNDPRSHF MNNHR NM@EFDQKNRDM DM'NE LDR CD QKDSRDKQ DPHM NMADGDDPC @BGRDP&
;NJ HM @MCDPD TDPWDJDPHMFDM JSMMDM TDPOKHBGRD OPDTDMRHDL@@RPDFDKDM NE
@MCDPD TDHKHFGDHCQDHQDM FDQRDKC WHIM&
1KQ DDM TDPWDJDPCD CD TDPOKHBGRD OPDTDMRHDL@@RPDFDKDM MHDR MDDLR NE MHDR @@M
CD DHQDM T@M TNNPWHBGRHFGDHC TNKCNDR$ J@M C@R FDTNKFDM GDAADM TNNP GDR PDBGR
NO GSKO$ DDM SHRJDPHMF NE QBG@CDTDPFNDCHMF&
?NUDK HM CD 1KFDLDMD >NNPU@@PCDM @KQ HM CD 2HIWNMCDPD >NNPU@@PCDM WHIM
TDPOKHBGRHMFDM NOFDMNLDM& ;NJ HM BK@SQSKDQ NE NO GDR ONKHQAK@C JSMMDM
TDPOKHBGRHMFDM QR@@M TDPLDKC& 1KQ DDM TDPWDJDPCD MHDR @@M CDWD TDPOKHBGRHMFDM
TNKCNDR$ J@M GHI WHIM PDBGR NO GSKOTDPKDMHMF$ DDM SHRJDPHMF NE TDPFNDCHMF T@M CD
QBG@CD TDPKHDWDM&
*34@31381/8$%+8=+6 /8 6//0=34. >+8 ./ >/;@/5/;./!8"
2HI QNLLHFD TDPWDJDPHMFDM HQ GDR @@MR@K TDPWDJDPCDM DM'NE CD KDDERHIC"DM# T@M
CD TDPWDJDPCD"M# T@M ADK@MF& = LNDR C@@PNL UHIWHFHMFDM HM GDR @@MR@K
TDPWDJDPCDM DM'NE CD KDDERHIC"DM# T@M CD TDPWDJDPCD"M# WN QMDK LNFDKHIJ @@M NMQ
CNNPFDTDM&
1KQ TNNPADDKC MNDLDM UHI LNRNPPHIRSHFTDPWDJDPHMFDM& 1KQ CD PDFDKL@RHFD
ADQRSSPCDP T@M DDM LNRNPPHIRSHF DDM @MCDPD ODPQNNM UNPCR DM CD KDDERHIC T@M
CHD ODPQNNM HM DDM @MCDPD KDDERHICQJK@QQD T@KR$ J@M C@R FDTNKFDM GDAADM TNNP
CD OPDLHD&
5NSCR S DP PDJDMHMF LDD C@R S TDPCDP NMCDP LDDP CD TNKFDMCD UHIWHFHMFDM WN
QMDK LNFDKHIJ TH@ SU @CTHQDSP @@M NMQ LNDR CNNPFDTDM/
%
UHIWHFHMF T@M CD TDPWDJDPCD W@JDM NE GDR PHQHBN&
%
UHIWHFHMFDM HM$ @@M NE HM CD NLFDTHMF T@M CD TDPWDJDPCD W@@J$ CHD T@M
HMTKNDC JSMMDM WHIM NO GDR TDPWDJDPCD PHQHBN$ WN@KQ UHIWHFHMF T@M CD
UDPJW@@LGDCDM CHD HM GDR ADCPHIE UNPCDM TDPPHBGR$ CD TDPGNFHMF T@M CD
U@@PCD T@M SU ADWHR NE GDR FPNRDP UNPCDM T@M GDR FDT@@P TNNP QBG@CD NE
TDPKHDQ#0
%
@CPDQUHIWHFHMF0
6M CD ADRPDEEDMCD 2HIWNMCDPD >NNPU@@PCDM THMCR S CD DV@BRD TDPOKHBGRHMFDM DM
RDPLHIMDM&
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6JIVNOKWZJV]JPJVNSLJS
5QLJRJSJ 6JLVNUWTRWHMVNOZNSLJS
'3@DBC3=7>;<=:7;6
7J GYVLJVVJHMXJQNOPJ FFSWUVFPJQNOPMJNI ZFS IJ ZJV]JPJVIJ ZTTV IJ WHMFIJ INJ
MNO FFS UJVWTSJS JS'TK ]FPJS XTJGVJSLX&

*IB7CE;D7=ADE7@
:JX WFQFVNW JS IJ PTWXJS ZFS IJ IJWPYSINLJS INJ ZTTV IJ ZFWXWXJQQNSL ZFS IJ
WHMFIJ [TVIJS NSLJWHMFPJQI$ ]TFQW IFX NS IJ 5QLJRJSJ CTTV[FFVIJS WXFFX&

"25:367 6AAC# '3C647G;@9
BHMFIJ INJ MJX LJZTQL NW ZFS JJS FFVIGJZNSL JS INJ TSXWXFFX NS IJ XNOI [FFVNS
JJS FFVIGJZNSL ]NHM ZTTVITJX JS NS IJ UJVNTIJ ZFS *, YYV SFIFX ]NHM NS TK NS
IJ TRLJZNSL ZFS IJ UQFFXW [FFV IJ ZJV]JPJVIJ ]FFP ]NHM GJZNSIX$ IJ
LJZTQLJS ZFS JJS FFVIGJZNSL TUJSGFVJS&

*IB>AD;7 "4 TSXUQTKKNSL#&

'557DDA;C7D 7@ 7IEC3!D ;@ 3FEA$ 7@ ?AEACG7CK7=7C;@97@
)& '557DDA;C7D "9C3E;D ?77G7CK7=7C6#&
%
]FPJS INJ LJJS IJJQ YNXRFPJS ZFS IJ WXFSIFFVIYNXVYWXNSL ZFS IJ
FYXT'RTXTV JS INJ NS$ TU TK FFS JJS RTXTVVNOXYNL PYSSJS [TVIJS
GJZJWXNLI$ ]TSIJV IFX GNO MJX FFSGVJSLJS TK ZJV[NOIJVJS ZFS INJ
]FPJS ^^S TK RJJV FFSUFWWNSLJS FFS IJ FYXT'RTXTV "RTJXJS#
UQFFXWZNSIJS JS'TK TSIJVIJQJS "RTJXJS# [TVIJS ZJVZFSLJS3
%
FYXTRFXXJS$ HFVPNX "J¥HQYWNJK XJQJKTTS# JS ]FPJS INJ IJ ZJNQNLMJNI
GJZTVIJVJS "GVFSIGQYWFUUFVFFX$ LJZFVJSIVNJMTJP$ UJHMQFRU$
WQJJUPFGJQ JS ZJVGFSIITTW#3
%
GJJQI% JS LJQYNIWFUUFVFXYYV INJ NS IJ FYXT'RTXTV NW TK [TVIX
LJRTSXJJVI$ XTX JJS [FFVIJ ZFS RF¥NRFFQ a -(($%& 7J [FFVIJ
GTZJS a -(($% NW RJJZJV]JPJVI FQW IFFVZTTV RJJVUVJRNJ NW GJXFFQI&
*& *IEC3!D "G7CK7=7C6 3>D 633CGAAC ?77CBC7?;7 ;D 47E33>6#&
%
]FPJS [FFVZTTV GNO MJX FFSGVJSLJS FFSUFWWNSLJS FFS IJ FYXT'RTXTV
"RTJXJS# UQFFXWZNSIJS TK TSIJVIJQJS "RTJXJS# [TVIJS ZJVZFSLJS& DNO
GJITJQJS IFFVRJJ TSIJV RJJV ]FPJS$ ]TFQW FNVHTSINXNTSNSL$ LFWXFSP$
QNHMXRJXFQJS ZJQLJS$ WHMYNK% TK PFSXJQIFP$ WUTNQJVW$ XVJPMFFP$
KNJXWJSVJP3
%
NSLJGTY[IJ FYXTXJQJKTTSW JS TZJVNLJ NSLJGTY[IJ HTRRYSNHFXNJ%$
GJJQI%$ LJQYNIW%$ ]JSI%$ SFZNLFXNJ%$ HTRUYXJV% JS'TK
INJKWXFQUVJZJSXNJFUUFVFXYYV&
+& 0;7E ?77 E7 G7CK7=7C7@ K3=7@ K;<@&
%
IJXJHXNJ% JS RTGNJQJ "XJQJ#HTRRYSNHFXNJFUUFVFXYYV INJ NS IJ
FYXT'RTXTV NW GJZJWXNLI TK [TVIX RJJLJSTRJS$ NSHQYWNJK JJS
NSXJVHTR INJ IJ ZJV]JPJVIJ XNOIJSW JJS VNX IVFFLX3
%
]FPJS INJ QTW NS TK TU IJ FYXT'RTXTV [TVIJS RJJLJSTRJS$ ]TFQW
QTWWJ GJJQI%$ LJQYNIW%$ ]JSI%$ SFZNLFXNJ% JS
"MFSI#HTRUYXJVFUUFVFXYYV$ WXVFXJSGTJPJS$ KTXT% JS KNQRFUUFVFXYYV$
HI!W$ PQJINSL$ UFVFUQY!W$ VJWJVZJTSIJVIJQJS$ IJP]JNQJS$ LJVJJIWHMFU&
'>3C?57@EC3>7
7J NSWXFSXNJ INJ IJ MYQUZJVQJSNSL VJLJQX [FFV Y ZTQLJSW IJ 6NO]TSIJVJ
CTTV[FFVIJS GNO JJS LJIJPXJ LJGJYVXJSNW VJHMX TU MJJKX&
'EAA?=7C@C735E;7D
;JIJVJ PJVSVJFHXNJ [FFVGNO JSJVLNJ ZVNOPTRX$ ]TFQW PJVSKYWNJ$ PJVSWUQNOXNSL TK
PYSWXRFXNLJ JS SFXYYVQNOPJ VFINTFHXNZNXJNX&
(7C766;@9D=ADE7@
<TWXJS ZFS RFFXVJLJQJS INJ2
%
XNOIJSW IJ LJQINLMJNIWIYYV ZFS IJ ZJV]JPJVNSL ITTV TK SFRJSW ZJV]JPJVIJ
]NOS LJXVTKKJS JS
%
VJIJQNOPJV[NOW STTI]FPJQNOP ]NOS TR MJX TSRNIIJQQNOP IVJNLJSI LJZFFV ZFS
WHMFIJ XJ ZTTVPTRJS TK XJ ZJVRNSIJVJS&
@SIJV GJVJIINSLWPTWXJS ZJVWXFFS [NO TTP IJ WHMFIJ INJ TSXWXFFX FFS ]FPJS
INJ GNO MJX SJRJS ZFS IJ LJSTJRIJ RFFXVJLJQJS [TVIJS NSLJ]JX&
(C33=
:JX ]NHM TSVJHMXRFXNL XTJLFSL ZJVWHMFKKJS ITTV FKWQYNXNSLJS ]T XJ ZJVGVJPJS$
IFX ]NHMXGFVJ GJWHMFINLNSL [TVIX XTJLJGVFHMX&
(C3@6
8JS ITTV ZJVGVFSINSL ZJVTTV]FFPX ZYYV GYNXJS JJS MFFVI$ IFX RJX ZQFRRJS
LJUFFVI LFFX JS IFX NS WXFFX NW ]NHM TU JNLJS PVFHMX XJ ZJVWUVJNIJS&
@SIJV GVFSI ZJVWXFFS [NO NS NJIJV LJZFQ SNJX2
%
GVTJNJS$ WHMVTJNJS$ WRJQXJS$ ZJVPTQJS JS ]JSLJS3
%
ITTVGVFSIJS ZFS JQJPXVNWHMJ FUUFVFXJS JS RTXTVJS3
%
TZJVZJVMNXXJS$ ITTVGVFSIJS JS %GVJPJS ZFS TZJSW JS PJXJQW&
@SIJV WHMFIJ ITTV GVFSI ZJVWXFFS [NO TTP IJ WHMFIJ INJ ITTV MJX GQYWWJS
ZFS GVFSI NW TSXWXFFS&
)39H33C67
7J ZJVPTTU[FFVIJ ZFS IJ ZJV]JPJVIJ ]FPJS NS IJ WXFFX$ ]TFQW INJ [FW TU MJX
RTRJSX INVJHX ZTTV IJ LJGJYVXJSNW&

+747FCE7@;D
8JS ZTTVZFQ TK JJS VJJPW ZFS ZTTVZFQQJS INJ RJX JQPFFV ZJVGFSI MTYIJS$
[FFVITTV WHMFIJ TSXWXFFX& 7J LJGJYVXJSNW RTJX UQFFXWZNSIJS XNOIJSW IJ
QTTUXNOI ZFS IJ ZJV]JPJVNSL&
,@6;C75E7 @77CD>39
DFXJV IFX YNXWQYNXJSI ITTV MJZNLJ UQFFXWJQNOPJ VJLJSZFQ GYNXJS ]NOS STVRFQJ QTTU
XVJJIX& @SIJV MJZNLJ UQFFXWJQNOPJ VJLJSZFQ ZJVWXFFS [NO SJJVWQFL ZFS XJS RNSWXJ
,( RR NS *, YYV$ -+ RR NS ,0 YYV TK ./ RR NS /* YYV$ TU JS'TK NS IJ
SFGNOMJNI ZFS IJ QTHFXNJ [FFV IJ WHMFIJ NW TSXWXFFS&
-AJC;6;@9%<AJG3C7@
:JX ]TSIJV XTJWXJRRNSL ZFS IJ JNLJSFFV$ GJ]NXXJV TK MTYIJV GJWXYVJS ZFS JJS
ZTJV% TK ZFFVXYNL$ ]TSIJV IFX IJ GJWXYYVIJV ]NHM IFX ZTJVXYNL TK ZFFVXYNL [NQ
XTJ%JNLJSJS& CFS GJWXYVJS NW WUVFPJ FQW IJ GJWXYYVIJV MJX ZTJV% TK ZFFVXYNL
GJINJSX RJX IJ GJITJQNSL TR IFFVRJJ XJ "LFFS# VNOIJS TK ZFVJS&
.F5:EG7C=77C
)& JJS QYHMX% TK VYNRXJZFFVXYNL IFX ZJVXVJPX$ ZQNJLX$ QFSIX TK ZFQX3
*& JJS UVTOJHXNJQ$ TSXUQTKKNSLWRNIIJQ TK FSIJV ZTTV[JVU IFX NW ZFWXLJRFFPX
FFS$ QTWLJVFFPX ZFS TK LJ[TVUJS TK LJZFQQJS YNX JJS QYHMX% TK
VYNRXJZFFVXYNL3
+& JJS FSIJV ZTTV[JVU IFX LJVFFPX NW ITTV JJS NS ) TK * LJSTJRIJ ]FFP3
,& QYHMXIVYP INJ NW TSXWXFFS GNO MJX WXFVXJS JS'TK UVTJKIVFFNJS ZFS QYHMX% TK
VYNRXJZFFVXYNLJS TK GNO MJX IFFVRJJ ITTVGVJPJS ZFS IJ LJQYNIWGFVVN_VJ&
/A>7DE
)& +7H3B7@6 5A@8>;5E
8QP LJZFQ [FFVNS WXFXJS TK FSIJVJ LJTVLFSNWJJVIJ UFVXNOJS JQPFFV$ TK
FQXMFSW IJ JJS IJ FSIJV$ GJWXVNOIJS RJX LJGVYNP ZFS RNQNXFNVJ
RFHMXWRNIIJQJS& @SIJV LJ[FUJSI HTSKQNHX ZJVWXFFS [NO TTP MJX
LJ[FUJSI TUXVJIJS ZFS JJS CVJIJWRFHMX IJV CJVJSNLIJ ?FXNJW&
*& (FC97CAAC>A9
8JS RNS TK RJJV LJTVLFSNWJJVIJ LJ[JQIIFINLJ WXVNOI XYWWJS NS[TSJVW ZFS
JJS ]JQKIJ WXFFX$ [FFVGNO JJS GJQFSLVNOP IJJQ ZFS IJ NS[TSJVW ZFS INJ WXFFX
GJXVTPPJS NW&
+& 1BDE3@6
9JTVLFSNWJJVI LJ[JQIIFINL ZJV]JX GNSSJS JJS WXFFX$ IFX NW LJVNHMX XJLJS
MJX TUJSGFFV LJ]FL&
,& (;@@7@>3@6D7 A@>FDE7@
>NS TK RJJV LJTVLFSNWJJVIJ LJ[JQIIFINLJ MFSIJQNSLJS$ INJ ]NHM TU
ZJVWHMNQQJSIJ UQFFXWJS GNSSJS JJS WXFFX ZTTVITJS&
-& 1BCA7C
8JS RNS TK RJJV LJTVLFSNWJJVIJ UQFFXWJQNOPJ LJ[JQIIFINLJ GJ[JLNSL$ INJ
NW LJVNHMX XJLJS MJX TUJSGFFV LJ]FL&
.& /F;E7C;<
8JS RNS TK RJJV LJTVLFSNWJJVIJ LJ[JQIIFINLJ GJ[JLNSL ZFS QJIJS ZFS
IJ LJ[FUJSIJ RFHMX$ INJ NW LJVNHMX XJLJS MJX LJ]FL [FFVTSIJV ]NO
LJWXJQI ]NOS&
0;7FHH33C67
:JX GJIVFL [FFVZTTV SNJY[J ]FPJS ZFS IJ]JQKIJ WTTVX JS P[FQNXJNX PYSSJS
[TVIJS FFSLJWHMFKX&
1@97G3>
8JS LJGJYVXJSNW [FFVGNO VJHMXWXVJJPW JJS LJSJJWPYSINL ZFWX XJ WXJQQJS
QNHMFRJQNOP QJXWJQ NW XTJLJGVFHMX ITTV JJS UQTXWJQNSL TU MJX QNHMFFR NS[JVPJSI
ZFS GYNXJS PTRJSI LJ[JQI&
1@EB>A88;@9
8JS MJZNLJ PVFHMXWYNXNSL ZFS LFWWJS TK IFRUJS INJ ]NHM TSZJV[FHMXW
TSX[NPPJQX& 7FFVGNO LJQIJS IJ GJUFQNSLJS INJ MNJVSF ZTQLJS& 5QW IJ TSXUQTKKNSL
TSXWXFFX NS JJS % FQ IFS SNJX LJWQTXJS % ZFX$ IFS NW FFS MJX ZJVJNWXJ ZFS JJS
MJZNLJ PVFHMXWYNXNSL INJ ]NHM TSZJV[FHMXW TSX[NPPJQX ZTQIFFS$ FQW IJ [FSI ZFS
MJX ZFX TSIJV IJ IVYP ZFS IJ LFWWJS JS IFRUJS INJ ]NHM NS MJX ZFX GJZNSIJS
JJS ]TIFSNLJ WHMJNINSL MJJKX TSIJVLFFS$ IFX ITTV MJX YNXWXVTRJS ZFS LFW$
IFRU TK ZQTJNWXTK YNX IJ ITTV IJ WHMJNINSL LJZTVRIJ TUJSNSL$ IJ IVYPPJS ZFS
GNSSJS JS GYNXJS MJX ZFX UQTXWJQNSL FFS JQPFFV LJQNOP ]NOS LJ[TVIJS&

)7C67
;JIJVJJS$ RJX YNX]TSIJVNSL ZFS IJ FFSWUVFPJQNOP LJWXJQIJ ZJV]JPJVIJ&
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5JIVNOKWZJV]JPJVNSLJS
4QLJRJSJ 5JLVNUWTRWHMVNOZNSLJS

8JX RFFPX IFFVGNO SNJX YNX MTJ IJ]J LFWWJS TK IFRUJS ]NOS TSXWXFFS JS TK ]NO FQ
Z^^V IJ TSXUQTKKNSL FFS[J]NL [FVJS TK IFX ]NO UFW XNOIJSW IJ TSXUQTKKNSL
TSX[NPPJQI [JVIJS& 4QW INX SNJX MJX LJZFQ NW TK FQW IJ TSXUQTKKNSL GYNXJS JJS ZFX
NW TSXWXFFS$ IFS RTJX IJ PVFHMXWYNXNSL IJ TSRNIIJQQNOPJ [JVPNSL ]NOS LJ[JJWX
ZFS LFWWJS TK IFRUJS INJ ITTV JJS WHMJNPYSINLJ VJFHXNJ ZFS ZFWXJ$ ZQTJNGFVJ$
LFW% TK IFRUZTVRNLJ WXTKKJS$ TK JJS RJSLWJQ IFFVZFS$ ]NOS TSX[NPPJQI TK XTX
YNX]JXXNSL ]NOS LJGVFHMX&
%:;>37381<59<=08
6J PTWXJS INJ [TVIJS LJRFFPX ZTTV IJ FKGVFFP$ MJX [JLVYNRJS JS MJX
FKZTJVJS ZFS IJ ZJV]JPJVIJ ]FPJS& 6J]J PTWXJS RTJXJS MJX STTI]FPJQNOP
LJZTQL ]NOS ZFS JJS ITTV IJ]J ZJV]JPJVNSL LJIJPXJ LJGJYVXJSNW&
>SIJV TUVYNRNSLWPTWXJS ZJVWXFFS [NO SNJX IJ PTWXJS INJ [TVIJS LJRFFPX ZTTV
MJX ZJV[NOIJVJS TK MJX ZTTVPTRJS ZFS ZJVTSXVJNSNLNSL"JS# ZFS IJ GTIJR$ MJX
[FXJV TK IJ QYHMX&
%?0;<=;97381
>ZJVWXVTRNSL INJ MJX LJZTQL NW ZFS MJX GJ][NOPJS TK TZJVQTUJS ZFS INOPJS$
PFIJS$ WQYN]JS TK FSIJVJ [FXJVPJVNSLJS$ TSLJFHMX TK IJ TZJVWXVTRNSL IJ
TTV]FFP TK MJX LJZTQL NW ZFS JJS ITTV IJ ZJV]JPJVNSL LJIJPXJ LJGJYVXJSNW&
>TP ZJVWXFFS [NO TSIJV TZJVWXVTRNSL IJ YNXWXVTRNSL ZFS [FXJV ZNF WHMJYVJS$
LFXJS JS FSIJVJ GJWHMFINLNSLJS ZFS [FXJVPJVNSLJS&
&;0730
6FFV [FFV NS IJ ZTTV[FFVIJS MJX [TTVI UVJRNJ [TVIX LJGVYNPX$ GJITJQJS [NO
IJ UVJRNJ$ NSHQYWNJK IJ IFFVTZJV ZJVWHMYQINLIJ FWWYVFSXNJ%GJQFWXNSL JS PTWXJS&
6J OFFVQNOPW ITTV Y ZJVWHMYQINLIJ UVJRNJ PFS [TVIJS GJXFFQI NS XJVRNOSJS& >U
MJX UTQNWGQFI [TVIX FFSLJLJZJS [JQPJ XJVRNOSUVJRNJ LJQIX2 JJS RFFSI%$
P[FVXFFQ%$ MFQKOFFV% TK OFFVUVJRNJ&
&;0730?0;?,6/,=>7
6J IFXYR [FFVTU OFFVQNOPW IJ UVJRNJ ZTTV MJX PTRJSIJ ZJV]JPJVNSLWOFFV ZFS
PVFHMX [TVIX& 5NO IJ GJVJPJSNSL ZFS IJ UVJRNJ MTYIJS [NO$ ZTTV ]TZJV ZFS
XTJUFWWNSL$ VJPJSNSL RJX NSIJ¥JVNSL$ WHMFIJZVNOJ OFVJS JS UVJRNJZJVMTLNSL&

*0;A050;/0
%
C3
%
IJ "VJHMXW#UJVWTTS'"VJHMXW#UJVWTSJS INJ NS IJ 5NO]TSIJVJ DTTV[FFVIJS
ZFS IJ FK]TSIJVQNOPJ ZJV]JPJVNSLJS TK TU MJX UTQNWGQFI FQW ZJV]JPJVIJ"S#
ZTTV INJ ZJV]JPJVNSL WXFFX'WXFFS ZJVRJQI3
%
IJ "VJHMXW#UJVWTTS'"VJHMXW#UJVWTSJS INJ ZTQLJSW IJ 5NO]TSIJVJ
DTTV[FFVIJS ZFS IJ ZJV]JPJVNSL VJHMX MJJKX'MJGGJS TU ZJVLTJINSL
9S IJ ZTTV[FFVIJS [TVIX IJ ZJV]JPJVIJ RJX !MNO!$ !MJR! TK !]NOS! FFSLJIYNI&
8NJV PFS TTP !]NO! VJWUJHXNJZJQNOP !MFFV! [TVIJS LJQJ]JS&
*0;A050;/0 -0/;,1
8JX GJIVFL IFX TU MJX UTQNWGQFI WXFFX ZJVRJQI FQW RF¥NRFFQ YNX XJ PJVJS
GJIVFL ZTTV JJS ZJV]JPJVNSL TK ZTTV JJS WUJHNKNJPJ IJPPNSL INJ TSIJV JJS
ZJV]JPJVNSL ZFQX&
*0;A050;/0 A,,5$9-40.=# ?0;A050;/ -06,81
9S IJ 5NO]TSIJVJ DTTV[FFVIJS [TVIX ZTTV JQPJ ZJV]JPJVNSL LJWUJHNKNHJJVI
[JQPJ ]FPJS JS GJQFSLJS JV TSIJV IJ IJPPNSL ZFQQJS&
!(.2,/0 /99;" *>65,83<.20 >3=-,;<=381
AHMFIJ INJ MJX LJZTQL NW ZFS JJS ZYQPFSNWHMJ YNXGFVWXNSL JS INJ TSXWXFFX NS IJ
XNOI [FFVNS JJS ZYQPFSNWHMJ YNXGFVWXNSL ]NHM ZTTVITJX JS NS IJ UJVNTIJ ZFS
*, YYV SFIFX ]NHM NS TK NS IJ TRLJZNSL ZFS IJ UQFFXW [FFV IJ ZJV]JPJVIJ ]FFP
]NHM GJZNSIX$ IJ LJZTQLJS ZFS JJS ZYQPFSNWHMJ YNXGFVWXNSL TUJSGFVJS&
+34$98<$98A0
7TVXNW 4A@ AHMFIJZJV]JPJVNSL =&D&
:&Z&: CXVJHMX +((+)0*+
4VHMNRJIJWQFFS )($ +-0, 54 CXVJHMX
?TWXGYW *(/*$ +-(( 85 CXVJHMX
BJQJKTTS2 "(+(# *-/ 1) ))

'06608# ;0660=40< 08 9:<=99=40<
9SHNIJSXJQJ LJ[JQIWRFSNKJWXFXNJW$ INJ SNJX TSIJV RTQJWX ZFQQJS&
(,6?,1059<=08
6J PTWXJS INJ ITTV TK SFRJSW IJ AXNHMXNSL AFQZFLJ XNOIJSW TK INVJHX SF JJS
GVFSI [TVIJS LJRFFPX ZTTV MJX GNJIJS ZFS MYQUZJVQJSNSL JS MJX XVJKKJS ZFS
IJ JJVWXJ JS RJJWX STTI]FPJQNOPJ RFFXVJLJQJS TR WHMFIJ XJ GJUJVPJS&
(,80;381<59<=08
6J PTWXJS2
)& TR LVTSI$ LVTSI% JS TUUJVZQFPXJ[FXJV TU IJ QTHFXNJ ZFS IJ ZJV]JPJVIJ TK
TU IJ INVJHX FFSLVJS]JSIJ UJVHJQJS ZFS INJ QTHFXNJ XJ TSIJV]TJPJS$ XJ
VJNSNLJS$ TU XJ VYNRJS$ TU XJ WQFFS$ XJ ZJVSNJXNLJS JS'TK XJ ZJVZFSLJS TR
IJ ZJVTSXVJNSNLNSL MNJVNS [JL XJ SJRJS3
*& TR IJ ZJVTSXVJNSNLNSL ZFS LVTSI$ LVTSI% JS TUUJVZQFPXJ[FXJV TU IJ
QTHFXNJ ZFS IJ ZJV]JPJVIJ TK TU IJ INVJHX FFSLVJS]JSIJ UJVHJQJS ZFS INJ
QTHFXNJ XJ NWTQJVJS& 6J GJVJIINSLWPTWXJS ]NOS MNJVNS GJLVJUJS&
>SIJV IJ]J PTWXJS ZFQQJS SNJX IJ PTWXJS INJ XJ RFPJS MJGGJS RJX IJ
MJVNSVNHMXNSL ZFS MJX XJVVJNS&
(.2,/0 -34 ,,8<:;,506345203/</055381
)& AHMFIJ FFS UJVWTSJS
;JXWJQ TK FFSXFWXNSL ZFS IJ LJ]TSIMJNI ZFS UJVWTSJS$ FQ IFS SNJX RJX IJ
ITTI XTX LJZTQL$ NSHQYWNJK IJ WHMFIJ INJ IFFVYNX ZTTVXZQTJNX&
*& AHMFIJ FFS ]FPJS
5JWHMFINLNSL$ ZJVSNJXNLNSL TK ZJVQTVJS LFFS ZFS VTJVJSIJ JS'TK
TSVTJVJSIJ ]FPJS ZFS FSIJVJS IFS ZJV]JPJVIJS$ NSHQYWNJK IJ WHMFIJ INJ
IFFVYNX ZTTVXZQTJNX&
(30;,/08
%
DTTV[JVUJS INJ ]NOS LJRFFPX TR TU TK FFS MJX QNHMFFR XJ IVFLJS JS INJ
LJMJJQ TK LJIJJQXJQNOP GJWXFFS YNX "JIJQ#RJXFFQ$ "JIJQ#LJWXJJSXJ$ RNSJVFQJS$
NZTTV$ "GQTJI#PTVFFQ JS UFVJQW&
%
8TVQTLJW&
(=9;7
ENSI RJX JJS WSJQMJNI ZFS XJS RNSWXJ ), RJXJV UJV WJHTSIJ "[NSIPVFHMX / TK
MTLJV#&
)$>@
"DFS# IJ "VJHMXW#UJVWTTS RJX [NJ [NO IJ ZJV]JPJVNSL ]NOS FFSLJLFFS JS INJ FQW
!ZJV]JPJVNSLSJRJV! TU MJX UTQNWGQFI WXFFX ZJVRJQI&
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5IHUMNJVYIU[IOIUMRKIR
4PKIQIRI CSSUZEEUHIR
:RLSXH
#50.6..7
4UWMOIP ) 4PKIQIRI FITEPMRKIR
4UWMOIP * 6I YIU[IOIUMRKVSYIUIIROSQVW
4UWMOIP + 8IPHMKLIMHVKIFMIH
#*7>*70! -==: .7 .27-. >*7 ..7 >.:?.4.:270
4UWMOIP , 4ERYERK IR HXXU YER IIR YIU[IOIUMRK
4UWMOIP - 7MRHI YER IIR YIU[IOIUMRK
(2<;5=2<270.7
4UWMOIP . 4PKIQIRI XMWVPXMWMRKIR
&,1*-.
4UWMOIP / CIUTPMGLWMRKIR FMN VGLEHI IR FMN LXPTYIUPIRMRK
4UWMOIP 0 CEVWVWIPPMRK YER HI VGLEHI EER HI YIU[IOIUHI [EEO'[EOIR
4UWMOIP 1 BMWFIWEPMRK'WIUQMNRIR
4UWMOIP )( @GLEHIUIKIPMRK QIW HIUHIR
%:.62.
4UWMOIP )) ?UIQMIFIWEPMRK
4UWMOIP )* DMN[MKMRK YER HI TUIQMI IR'SJ HI YSSUZEEUHIR
$>.:20. +.9*5270.7
4UWMOIP )+ @WUEJKIHMRK
4UWMOIP ), ?USGIVOSVWIR IR ZIWWIPMNOI UIRWI
4UWMOIP )- AIUUSUMVQIHIOOMRK FMN HI =IHIUPERHVI 9IUYIU[IOIUMRKVQEEW%
VGLETTMN YSSU AIUUSUMVQIVGLEHIR =&C& "=9A#
%.:;887;:.02;<:*<2.
'8.9*;;.5234 :.,1< .7 45*,1<.7

4UWMOIP )

4PKIQIRI FITEPMRKIR
)&
*&
+&
,&

4UWMOIP ,

4ERYERK IR HXXU YER IIR YIU[IOIUMRK
)&
*&

+&

4UWMOIP -

7MRHI YER IIR YIU[IOIUMRK
)&

>T LIW TSPMVFPEH YIUQIPHIR ZMN HI YIU[IOIUMRKVSYIUIIROSQVW"IR# % HMI ZMN
LMIURE YIU[IOIUMRK"IR# RSIQIR % IR HI HIOOMRK"IR# TIU YIU[IOIUMRK&
6I 4PKIQIRI CSSUZEEUHIR IR 4PKIQIRI 5IKUMTVSQVGLUMNYMRKIR [MNR YER
WSITEVVMRK ST EPPI YIU[IOIUMRK"IR# HMI ZMN ST LIW TSPMVFPEH YIUQIPHIR&
CSSU HI YIU[IOIUMRK"IR# HMI ZMN ST LIW TSPMVFPEH YIUQIPHIR$ KIPHIR SSO HI
5MN[SRHIUI CSSUZEEUHIR$ GPEXVXPIV$ IMKIR UMVMGS!V IR SYIUMKI FITEPMRKIR
HMI FMN HMI YIU[IOIUMRK"IR# VWEER YIUQIPH&
4PV FITEPMRKIR MR HI 5MN[SRHIUI CSSUZEEUHIR EJZMNOIR YER FITEPMRKIR MR
HI 4PKIQIRI CSSUZEEUHIR$ KEER HI FITEPMRKIR MR HI 5MN[SRHIUI
CSSUZEEUHIR YSSU& 5ITEPMRKIR IR GPEXVXPIV HMI ST LIW TSPMVFPEH VWEER
YIUQIPH$ KEER YSSU FITEPMRKIR MR HI 4PKIQIRI IR 5MN[SRHIUI
CSSUZEEUHIR&

4UWMOIP *

6I YIU[IOIUMRKVSYIUIIROSQVW
)&

*&

)**4" 8/ 870.>*55.7>.:?.4.:270
7IR YIU[IOIUMRK YSPHSIW EER LIW YIUIMVWI YER SR[IOIULIMH [SEPV HEW MV
FIHSIPH MR LIW 5XUKIUPMNO DIWFSIO$ EPV HI VGLEHI ZEEUYSSU HI YIU[IOIUHI
IIR YIUKSIHMRK YUEEKW LIW KIYSPK MV YER IIR KIFIXUWIRMV ZEEUYER LIW
YSSU X IR YSSU SRV ST LIW QSQIRW YER LIW VPXMWIR YER HI YIU[IOIUMRK
SR[IOIU ZEV HEW HEEUXMW YSSU YIU[IOIUHI2
%
VGLEHI ZEV SRWVWEER SJ3
%
REEU HI RSUQEPI PSST YER HI SQVWERHMKLIHIR RSK VGLEHI [SX
SRWVWEER&
#*7;9:*4.52341.2-;>.:?.4.:270
7IR YIU[IOIUMRK YSPHSIW EER LIW YIUIMVWI YER SR[IOIULIMH [SEPV HEW MV
FIHSIPH MR LIW 5XUKIUPMNO DIWFSIO$ EPV HI VGLEHI YER IIR HIUHI$
ZEEUYSSU LMN YIU[IOIUHI EERVTUEOIPMNO VWIPW LIW KIYSPK MV YER IIR
KIFIXUWIRMV ZEEUYER LIW YSSU X IR YSSU SRV ST LIW QSQIRW YER LIW
VPXMWIR YER HI YIU[IOIUMRK SR[IOIU ZEV HEW HEEUXMW YSSU HI HIUHI2
%
VGLEHI ZEV SRWVWEER SJ
%
REEU HI RSUQEPI PSST YER HI SQVWERHMKLIHIR RSK VGLEHI [SX
SRWVWEER&

4UWMOIP +

8IPHMKLIMHVKIFMIH'HIOOMRKVKIFMIH

7IR YIU[IOIUMRK MV KIPHMK YEREJ HI MRKERKVHEWXQ HMI ST LIW TSPMVFPEH MV
EERKIKIYIR&
>T LIW TSPMVFPEH VWEEW HI TIUMSHI YIUQIPH ZEEUYSSU IIR YIU[IOIUMRK MV
EJKIVPSWIR& DMN YIUPIRKIR HI YIU[IOIUMRK EER LIW IMRH YER HI[I TIUMSHI
VWMP[ZMNKIRH QIW HI SYIUIIRKIOSQIR GSRWUEGWHXXU$ FILEPYI FMN IIR
FI¥MRHMKMRK YER HI YIU[IOIUMRK$ [SEPV HMI MV SQVGLUIYIR MR LIW EUWMOIP
7MRHI YER IIR YIU[IOIUMRK SJ MR HI 5MN[SRHIUI CSSUZEEUHIR&
6I HIOOMRK YER HI YSPKIRHI YIU[IOIUMRKIR KEER MR SQ )*2(( XXU2
%
MRYIRWEUMV IR KSIHIUIRYIU[IOIUMRK$
%
KIFSXZIRYIU[IOIUMRK$
%
FIHUMNJVVGLEHIYIU[IOIUMRKIR$
%
FIHUMNJVKIFSXZIRYIU[IOIUMRK3
%
KPEVYIU[IOIUMRK3
%
KIPHYIU[IOIUMRK3
%
QMPMIXVGLEHYIU[IOIUMRK&
4PPI SYIUMKI YIU[IOIUMRKIR KEER MR SQ ((2(( XXU&
6I HIOOMRK YER IIR YIU[IOIUMRK FIKMRW RSSMW IIUHIU HER ST LIW WMNHVWMT
ZEEUST HI YIU[IOIUMRK WSW VWERH OSQW$ SJ ZEEUST IIR YSSUPSTMKI HIOOMRK
MV EJKIKIYIR&

*&

7IR YIU[IOIUMRK IMRHMKW EPV X HI[I VGLUMJWIPMNO ST[IKW2
E& QIW MRKERK YER HI TUIQMIYIUYEPHEWXQ$ QEEU EPPIIR EPV ZMN XZ
ST[IKKMRK QMRMQEEP .( HEKIR YSSU HI TUIQMIYIUYEPHEWXQ HMI ST LIW
TSPMVFPEH VWEEW YIUQIPH$ SRWYERKIR LIFFIR3
F& FMRRIR .( HEKIR REHEW ZMN WIKIRSYIU X$ ERHIUV HER HSSU ST[IKKMRK$
IIR FIUSIT LIFFIR KIHEER ST LIW RMIW REOSQIR YER HI
QIHIHIPMRKVTPMGLW HMI X LEH FMN LIW EERKEER YER HI YIU[IOIUMRK&
6I YIU[IOIUMRK IMRHMKW HER ST HI HEWXQ YER HI HEKWIOIRMRK YER XZ
ST[IKFUMIJ3
G& FMRRIR +( HEKIR REHEW ZMN ST HI LSSKWI [MNR KIFUEGLW YER IIR
KIFIXUWIRMV HMI SRV OER YIUTPMGLWIR WSW LIW KIYIR YER IIR
YIUKSIHMRK& 6I YIU[IOIUMRK IMRHMKW HER ST HI HEWXQ HMI X RSIQW MR
XZ ST[IKFUMIJ$ QEEU RMIW IIUHIU HER .( HEKIR RE HI HEWXQ YER HI
HEKWIOIRMRK YER XZ ST[IKFUMIJ3
H& FMRRIR +( HEKIR REHEW ZMN IIR YIUKSIHMRK ST KUSRH YER HI[I
YIU[IOIUMRK LIFFIR KIHEER SJ LIFFIR EJKIZI[IR3 6I YIU[IOIUMRK
IMRHMKW ST HEWXQ HMI X RSIQW MR XZ ST[IKFUMIJ QEEU RMIW IIUHIU HER
.( HEKIR RE HI HEWXQ YER HI HEKWIOIRMRK YER XZ ST[IKFUMIJ3
I& EPV X IIR ZMN[MKMRK YER HI TUIQMI IR'SJ YSSUZEEUHIR [SEPV KIRSIQH
MR LIW EUWMOIP DMN[MKMRK YER HI TUIQMI IR'SJYSSUZEEUHIR RMIW
EGGITWIIUW& 6I YIU[IOIUMRK IMRHMKW HER ST HI ZMN[MKMRKVHEWXQ [SEPV
MR LIW KIRSIQHI EUWMOIP VWEEW YIUQIPH&
7IR YIU[IOIUMRK IMRHMKW EPV ZMN HI[I VGLUMJWIPMNO ST[IKKIR2
E& QIW MRKERK YER HI TUIQMIYIUYEPHEWXQ& DMN LERWIUIR HER IIR
ST[IKWIUQMNR YER WIR QMRVWI .( HEKIR3
F& FMRRIR .( HEKIR REHEW ZMN LIFFIR SRWHIOW HEW X HI
QIHIHIPMRKVTPMGLW HMI X FMN LIW EERKEER YER HI YIU[IOIUMRK LEH$ RMIW
FIRW REKIOSQIR IR2
%
X HEEUFMN LIIJW KILERHIPH QIW LIW ST[IW SQ SRV WI QMVPIMHIR$ SJ
%
ZMN HI YIU[IOIUMRK RMIW [SXHIR LIFFIR KIVPSWIR EPV X SRV HI
NXMVWI MRJSUQEWMI LEH YIUVWUIOW3
G& FMRRIR +( HEKIR REHEW ZMN ST HI LSSKWI [MNR KIFUEGLW YER IIR
KIFIXUWIRMV HMI SRV OER YIUTPMGLWIR WSW LIW KIYIR YER IIR
YIUKSIHMRK3
H& FMRRIR +( HEKIR REHEW ZMN IIR YIUKSIHMRK ST KUSRH YER HI[I
YIU[IOIUMRK LIFFIR KIHEER SJ LIFFIR EJKIZI[IR3
I& EPV HI YIU[IOIUHI SYIU IIR KIFIXUWIRMV SJ VGLEHI QIW ST[IW IIR
SRNXMVWI YSSUVWIPPMRK YER [EOIR LIIJW KIKIYIR3
J& EPV X HI TUIQMI RMIW YSPPIHMK FIWEEPW$ RMIW ST WMNH FIWEEPW SJ ZIMKIUW WI
FIWEPIR REHEW ZMN X LIFFIR EERKIQEERH&
:R HI KIYEPPIR HMI MR VXF F W'Q J VWEER KIRSIQH$ IMRHMKW HI YIU[IOIUMRK
ST HI HEWXQ HMI ZMN MR HI ST[IKFUMIJ YIUQIPHIR& :R HI KIYEPPIR HMI MR VXF
G IR H VWEER KIRSIQH LERWIUIR ZMN IIR ST[IKWIUQMNR YER WIR QMRVWI .(
HEKIR&

:R HI 5MN[SRHIUI CSSUZEEUHIR MV EERKIKIYIR YSSU ZIPO KIFMIH HI FIWUIJJIRHI
YIU[IOIUMRK'HIOOMRK KIPHMK MV&
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ALB06-1 (vervolg)
ALB06-1
(vervolg)
5HGTLMIUXHTZHNHTLQJHQ
4OJHPHQH ARRTYDDTGHQ
+&

,&
-&

7HQ XHTZHNHTLQJ HLQGLJV GLTHFV ZRGTD W JHHQ EHODQJ PHHT KHEV ELM HHQ
XHTZHNHTGH ZDDN HQ W GH IHLVHOLMNH PDFKV GDDTRXHT XHTOLHUV& @ PRHV RQU
GDDTXDQ ZR UQHO PRJHOLMN$ PDDT WLVHTOLMN ELQQHQ ), GDJHQ$ RS GH KRRJVH
ETHQJHQ& 5LM WY RXHTOLMGHQ JHOGV GHZH EHSDOLQJ XRRT WY HTIJHQDPHQ&
7HQ XHTZHNHTLQJ HLQGLJV RRN LQ GH JHXDOOHQ GLH LQ GH 5LMZRQGHTH
ARRTYDDTGHQ YRTGHQ JHQRHPG&
6H GHNNLQJ XDQ GH XROJHQGH XHTZHNHTLQJHQ HLQGLJV RP )*2(( WWT2
%
LQXHQVDTLU HQ JRHGHTHQXHTZHNHTLQJ$
%
JHERWYHQXHTZHNHTLQJ$
%
EHGTLMIUUFKDGHXHTZHNHTLQJHQ$
%
EHGTLMIUJHERWYHQXHTZHNHTLQJ3
%
JODUXHTZHNHTLQJ3
%
JHOGXHTZHNHTLQJ3
%
PLOLHWUFKDGXHTZHNHTLQJ&
6H GHNNLQJ XDQ DOOH RXHTLJH XHTZHNHTLQJHQ HLQGLJV RP ((2(( WWT&

4TVLNHO /

AHTSOLFKVLQJHQ ELM UFKDGH HQ ELM
KWOSXHTOHQLQJ
)&

*&

4TVLNHO .

4OJHPHQH WLVUOWLVLQJHQ
BLM XHTOHQHQ JHHQ GHNNLQJ XRRT UFKDGH2
)& GLH LU XHTRRTZDDNV GRRT RI XHTEDQG KRWGV PHV2
D& PROHUV3
E& DVRRPNHTQTHDFVLHU&
6H WLVUOWLVLQJ XDQ DVRRPNHTQTHDFVLHU JHOGV QLHV2
%
DOU GHZH VH PDNHQ KHEEHQ PHV TDGLRDFVLHXH QWFOLGHQ$ GLH ZLFK
EWLVHQ HHQ NHTQLQUVDOODVLH EHXLQGHQ& 6HZH QWFOLGHQ PRHVHQ
JHETWLNV YRTGHQ RI EHUVHPG ZLMQ RP VH JHETWLNHQ XRRT
LQGWUVTL¥OH$ FRPPHTFL¥OH$ ODQGERWYNWQGLJH$ PHGLUFKH$
RQGHTYLMUNWQGLJH$ YHVHQUFKDSSHOLMNH GRHOHLQGHQ RI QLHV%PLOLVDLTH
EHXHLOLJLQJUGRHOHLQGHQ HQ
%
HT GRRT GH RXHTKHLG HHQ XHTJWQQLQJ XRRT XHTXDDTGLJLQJ$ JHETWLN$
RSUODJ HQ KHV ZLFK RQVGRHQ XDQ TDGLRDFVLHXH UVRIIHQ LU
DIJHJHXHQ&
ARRT ZRXHT HT XROJHQU GH YHV HHQ GHTGH XRRT GH JHOHGHQ UFKDGH
DDQUSTDNHOLMN LU$ EOLMIV GH WLVUOWLVLQJ XDQ NTDFKV& =QGHT !YHV! XHTUVDDQ
YLM GH BHV 4DQUSTDNHOLMNKHLG :HTQRQJHXDOOHQ "?VDDVUEODG )1/1 %
**-#& 9Q GHZH YHV LU GH ELMZRQGHTH YHVVHOLMNH THJHOLQJ XDQ GH
DDQUSTDNHOLMNKHLG RS KHV JHELHG XDQ GH NHTQHQHTJLH RSJHQRPHQ&
=QGHT !NHTQLQUVDOODVLH! XHTUVDDQ YLM HHQ NHTQLQUVDOODVLH LQ GH ZLQ XDQ
GHZH YHV RI DDQ ERRTG XDQ HHQ UFKLS3
*& D& GLH RS JTRQG XDQ HHQ EHUVDDQGH JDTDQVLHTHJHOLQJ$
OHXHTLQJURXHTHHQNRPUV RI GH XHTZHNHTLQJ XDQ GH THSDTDVHWT HQ'RI
KDQGHODDT NDQ YRTGHQ XHTKDDOG3
E& GLH JHGHNV LU RS "HHQ# DQGHTH XHTZHNHTLQJ"HQ# RI GDDTRS JHGHNV ZRW
ZLMQ YDQQHHT GHZH XHTZHNHTLQJ QLHV ZRW KHEEHQ EHUVDDQ& 9Q GHZH
JHXDOOHQ ELHGHQ YLM WLVUOWLVHQG GHNNLQJ XRRT KHV XHTUFKLO LQ GH
XHTZHNHTGH EHGTDJHQ3
F& GLH DO RS EDULU XDQ HHQ YHV RI DQGHTH XRRTZLHQLQJ YRTGV XHTJRHG&
9Q GHZH JHXDOOHQ XHTJRHGHQ YLM WLVUOWLVHQG GH JHGHNVH UFKDGH GLH KHV
EHGTDJ RXHTUFKTLMGV YDDTRS W RI GH XHTZHNHTGH HOGHTU DDQUSTDDN NDQ
PDNHQ&
6H WLVUOWLVLQJHQ LQ GLV OLG JHOGHQ QLHV XRRT GH GHNNLQJ XRRT2
RQJHXDOOHQXHTZHNHTLQJHQ3
DDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ XRRT EHGTLMXHQ3
DDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ XRRT DDQQHPHTU3
DDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ XRRT KRTHFD3
DDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ XRRT XHTHQLJLQJHQ3
DDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ XRRT ODQGERWYHTU3
EHTRHSUDDQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJHQ3
+& DOU GH STHPLH QLHV EHVDDOG LU$ ZRDOU RPUFKTHXHQ LQ KHV DTVLNHO
>THPLHEHVDOLQJ3
,& GLH RSZHVVHOLMN GRRT$ GDQ YHO PHV JRHGXLQGHQ XDQ HHQ XHTZHNHTGH LU
XHTRRTZDDNV& 6HZH WLVUOWLVLQJ JHOGV QLHV XRRT GH XHTZHNHTGH GLH DDQVRRQV
GDV KHP XRRT GH JHQRHPGH RPUVDQGLJKHGHQ JHHQ XHTYLMV NDQ YRTGHQ
JHPDDNV3
-& DOU GH XHTZHNHTGH RXHT HHQ UFKDGH$ RQJHXDO RI JHEHWTVHQLU RSZHVVHOLMN
RQYDTH RI RQXROOHGLJH PHGHGHOLQJHQ GRHV RI ODDV GRHQ&
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+&

,&

!'5 /'.&'0 6#0 &' 4%*#&'
CRGTD GH XHTZHNHTGH RS GH KRRJVH LU RI EHKRRTV VH ZLMQ XDQ HHQ
JHEHWTVHQLU GLH XRRT RQU VRV HHQ WLVNHTLQJUSOLFKV NDQ OHLGHQ$ PRHV KLM2
%
GLH JHEHWTVHQLU ZR UQHO PRJHOLMN ELM RQU PHOGHQ HQ RQU HHQ XROOHGLJ
LQJHXWOG HQ GRRT KHP RQGHTVHNHQG UFKDGHIRTPWOLHT VRHZHQGHQ3
%
PHVHHQ FRQVDFV RSQHPHQ PHV GH 4ODTPFHQVTDOH$ DOU GH KWOS XDQ
GHZH LQUVDQVLH XROJHQU GH 5LMZRQGHTH ARRTYDDTGHQ YRTGV
LQJHTRHSHQ&
!'5 6'3453'--'0 6#0 +0(13/#5+'
6H XHTZHNHTGH PRHV ZR UQHO PRJHOLMN DOOH RTLJLQHOH EHYLMUUVWNNHQ$
JHJHXHQU HQ GRFWPHQVHQ GLH XRRT RQU XDQ EHODQJ ZLMQ RP RQZH
WLVNHTLQJUSOLFKV VH NWQQHQ EHRRTGHOHQ$ DDQ RQU VRHZHQGHQ$ RI DOU GHZH
GRRT RQU LU'ZLMQ LQJHUFKDNHOG DDQ GH EHVTHIIHQGH GHUNWQGLJH"Q#&
4OU GH 4ODTPFHQVTDOH EHSDDOGH UVWNNHQ XDQ GH XHTZHNHTGH XTDDJV$ PRHV
KLM GHZH QDDT GH 4ODTPFHQVTDOH ZHQGHQ&
6H LQIRTPDVLH GLH GH XHTZHNHTGH XHTUVTHNV$ JHETWLNHQ YLM RP GH RPXDQJ
XDQ GH XHTJRHGLQJ XDUV VH UVHOOHQ HQ RP KHV THFKV RS XHTJRHGLQJ VH
EHSDOHQ&
!'5 6'3.'0'0 6#0 /'&'7'3-+0)
D& 6H XHTZHNHTGH PRHV2
%
DDQYLMZLQJHQ XDQ RQU$ XDQ GH GRRT RQU DDQJHYHZHQ
GHUNWQGLJHQ RI XDQ GH 4ODTPFHQVTDOH RSXROJHQ3
%
ZLMQ XROOHGLJH PHGHYHTNLQJ XHTOHQHQ DDQ GH UFKDGHTHJHOLQJ HQ
RQGHTZRHNHQ3
%
DOOHU QDODVHQ YDV RQZH EHODQJHQ NDQ UFKDGHQ3
%
DOOHU GRHQ YDV THGHOLMNHTYLMU PRJHOLMN LU RP UFKDGH VH
XRRTNRPHQ RI VH XHTPLQGHTHQ&
E& 4OU HT HHQ JHEHWTVHQLU SODDVUXLQGV$ GLH XRRT RQU VRV HHQ
WLVNHTLQJUSOLFKV NDQ OHLGHQ$ PDJ GH XHTZHNHTGH ZLFK QLHV WLVODVHQ RXHT
ZLMQ HXHQVWHOH UFKWOG RI DDQUSTDNHOLMNKHLG HQ JHHQ "VRHZHJJLQJ XDQ#
EHVDOLQJ RI UFKLNNLQJ GRHQ&
F& 6H XHTZHNHTGH PRHV ELM GLHIUVDO$ XHTPLUULQJ$ XHTGWLUVHTLQJ RI HQLJ
DQGHT UVTDIEDDT IHLV GLTHFV DDQJLIVH GRHQ ELM GH SROLVLH& 9Q KHV
EWLVHQODQG PRHV W GLH DDQJLIVH VHT SODDVUH GRHQ& 8HV EHYLMU XDQ GH
DDQJLIVH PRHV W RQU ZR UQHO PRJHOLMN VRHUVWTHQ&
G& 4OU YLM GDDTRP XTDJHQ$ PRHV GH XHTZHNHTGH ZLMQ THFKVHQ RS HHQ
JHUVROHQ RI XHTPLUVH ZDDN DDQ RQU RXHTGTDJHQ&
H& 6H XHTZHNHTGH PRHV KHV RQU ZR UQHO PRJHOLMN PHOGHQ DOU HT HHQ
UVTDIXHTXROJLQJ VHJHQ KHP YRTGV LQJHUVHOG& 4OU YLM GH XHTZHNHTGH
GRRT HHQ DGXRFDDV YLOOHQ ODVHQ ELMUVDDQ$ ZWOOHQ YLM LQ RXHTOHJ PHV GH
XHTZHNHTGH HHQ DGXRFDDV XRRT GH XHTGHGLJLQJ LQUFKDNHOHQ& 6H
XHTZHNHTGH PRHV ZLFK GDQ GRRT GLH DGXRFDDV ODVHQ ELMUVDDQ HQ KHP
DOOH PHGHYHTNLQJ XHTOHQHQ GLH KLM XDQ W XTDDJV&
"#0%5+' $+, *'5 0+'5 0#-1/'0 6#0 6'32.+%*5+0)'0
9Q GH 4OJHPHQH ARRTYDDTGHQ HQ LQ GH 5LMZRQGHTH ARRTYDDTGHQ ZLMQ
XHTSOLFKVLQJHQ RSJHQRPHQ& =RN LQ FODWUWOHU RI RS KHV SROLUEODG NWQQHQ
XHTSOLFKVLQJHQ UVDDQ XHTPHOG& 6H XHTZHNHTGH NDQ JHHQ HQNHO THFKV DDQ GH
XHTZHNHTLQJ RQVOHQHQ DOU KLM [[Q RI PHHT XDQ GHZH XHTSOLFKVLQJHQ$ QLHV LU
QDJHNRPHQ HQ KLM2
D& GDDTGRRT RQZH EHODQJHQ KHHIV JHUFKDDG HQ'RI
E& KHV RSZHV KDG RP RQU GDDTGRRT VH PLUOHLGHQ& 6LV JHOGV QLHV DOU GH
PLUOHLGLQJ KHV XHTXDO XDQ THFKVHQ QLHV THFKVXDDTGLJV&

4TVLNHO 0

ADUVUVHOOLQJ XDQ GH UFKDGH DDQ GH
XHTZHNHTGH ZDDN'ZDNHQ
5LM UFKDGH DDQ RI XHTOLHU XDQ GH XHTZHNHTGH ZDDN'ZDNHQ YRTGV GH RPXDQJ XDQ
GH UFKDGH XDUVJHUVHOG2
%
LQ RXHTOHJ PHV GH XHTZHNHTGH RI
%
GRRT HHQ GRRT RQU EHQRHPGH GHUNWQGLJH&
5LM HHQ LQXHQVDTLUXHTZHNHTLQJ RI HHQ RSUVDOXHTZHNHTLQJ KHHIV GH XHTZHNHTGH
ZHOI RRN GH PRJHOLMNKHLG RP HHQ GHUNWQGLJH VH EHQRHPHQ RP GH UFKDGH
VH ODVHQ XDUVUVHOOHQ& 5LM RXHTLJH UFKDGHXHTZHNHTLQJHQ PDJ W ELM HHQ JHUFKLO
PHV GH GRRT RQU EHQRHPGH GHUNWQGLJH ZHOI HHQ GHUNWQGLJH EHQRHPHQ&
ARRT KHV JHXDO GDV EHLGH GHUNWQGLJHQ KHV QLHV HHQU NWQQHQ YRTGHQ RXHT
KHV UFKDGHEHGTDJ$ EHQRHPHQ ZLM XRRTDI HHQ GHTGH GHUNWQGLJH&
6H GHTGH GHUNWQGLJH RXHTOHJV PHV GH * DQGHTH GHUNWQGLJHQ HQ UVHOV
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ALB06-1
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4HGTLMIUXHT[HNHTLQJHQ
3OJHPHQH BRRTYDDTGHQ
GDDTQD GH RPXDQJ XDQ GH UFKDGH ELQGHQG XDUV ELQQHQ GH JTHQ[HQ XDQ
GH GRRT GH DQGHTH GHUNWQGLJHQ XDUVJHUVHOGH EHGTDJHQ&
3OOH KLHTXRRT JHQRHPGH GHUNWQGLJHQ PRHVHQ [LFK DDQ GH !7HGTDJUFRGH
6ZSHTVLUHRTJDQLUDVLHU! KHEEHQ JHFRQIRTPHHTG&
CLM XHTJRHGHQ KHV UDODTLU HQ GH NRUVHQ XDQ DOOH GHUNWQGLJHQ$ EHKDOXH
YDQQHHT [LM [LFK QLHV KHEEHQ JHFRQIRTPHHTG DDQ GH KLHTXRRT JHQRHPGH
JHGTDJUFRGH& 8HV UDODTLU HQ GH NRUVHQ XDQ GH GRRT GH XHT[HNHTGH
EHQRHPGH GHUNWQGLJH XHTJRHGHQ YLM VRV PDZLPDDO GH KRRJVH XDQ KHV
UDODTLU HQ GH NRUVHQ XDQ GH GRRT RQU EHQRHPGH GHUNWQGLJH& CDQQHHT
GDV QRGLJ LU$ XHTJRHGHQ YLM GH NRUVHQ ERXHQ KHV XHT[HNHTGH EHGTDJ GDV
XRRT GH EHVTHIIHQGH XHT[HNHTLQJ XDQ VRHSDUULQJ LU&

3TVLNHO 0

3TVLNHO )*

CLM[LJLQJ XDQ GH STHPLH HQ'RI GH
XRRTYDDTGHQ
)&

*&

ALVEHVDOLQJ'VHTPLMQHQ
)&

*&

+&

CLM XHTJRHGHQ GH UFKDGH DDQ GH XHT[HNHTGH [DDN ELQQHQ , YHNHQ QDGDV
YLM DOOH JHJHXHQU LQ RQU EH[LV KHEEHQ GLH EHVTHNNLQJ KHEEHQ RS GH
UFKDGH HQ XRRT RQU QRRG[DNHOLMN [LMQ RP GH UFKDGH VH NWQQHQ
EHRRTGHOHQ& 4LQQHQ GH[H VHTPLMQ [LMQ YLM JHHQ YHVVHOLMNH THQVH
XHTUFKWOGLJG&
6HQ THFKVUXRTGHTLQJ VHJHQ RQU RP HHQ WLVNHTLQJ VH GRHQ XHTMDDTV QD +.
PDDQGHQ QDGDV GH RSHLUEDDTKHLG GDDTXDQ ELM GH XHT[HNHTGH EHNHQG
YHTG& 3OU LQ KHV JHXDO XDQ GHNNLQJ VHJHQ DDQUSTDNHOLMNKHLG GH
THFKVUXRTGHTLQJ XDQ HHQ GHTGH VHJHQ GH XHT[HNHTGH LU LQJHUVHOG ELQQHQ
GH XHTMDTLQJU% RI XHTXDOVHTPLMQ GLH GDDTXRRT LQ GH YHV LU JHTHJHOG$ XHTMDDTV
GH THFKVUXRTGHTLQJ GLH GH XHT[HNHTGH VHJHQ RQU LQUVHOV QLHV HHTGHT GDQ .
PDDQGHQ GDDTQD&
5H XHT[HNHTGH RI [LMQ JHPDFKVLJGH RQVXDQJV HHQ PHGHGHOLQJ DOU YLM HHQ
GHILQLVLHI UVDQGSWQV KHEEHQ LQJHQRPHQ RXHT KHV XHT[RHN VRV XHTJRHGLQJ&
6HQ GHILQLVLHI UVDQGSWQV KRWGV LQ1
D& DIYLM[LQJ XDQ KHV XHT[RHN VRV XHTJRHGLQJ RI
E& "HHQ DDQERG XDQ# XHTJRHGLQJ DOU GHILQLVLHXH THJHOLQJ&
5H XHT[HNHTGH NDQ RQU UVDQGSWQV EHVYLUVHQ& 8LM PRHV GLV GRHQ ELQQHQ
HHQ VHTPLMQ XDQ . PDDQGHQ& 5LH VHTPLMQ JDDV LQ RS GH GDJ GDV GH
THFKVKHEEHQGH RI [LMQ JHPDFKVLJGH XDQ RQU UVDQGSWQV RS GH KRRJVH
YDU& <D GH[H VHTPLMQ XHTMDDTV GH THFKVUXRTGHTLQJ VHJHQ RQU&

+&

CLM KHEEHQ KHV THFKV GH STHPLH HQ'RI GH XRRTYDDTGHQ XDQ DOOH
XHT[HNHTLQJHQ LQ HHQ EHSDDOGH JTRHS VHJHOLMN HQ RS HHQ GRRT RQU VH
EHSDOHQ GDVWP VH YLM[LJHQ& BDOV ¥¥Q XDQ WY XHT[HNHTLQJHQ LQ GLH JTRHS$
GDQ NWQQHQ YLM GH STHPLH HQ'RI GH XRRTYDDTGHQ XDQ WY XHT[HNHTLQJ
XROJHQU GLH YLM[LJLQJ DDQSDUUHQ& =RN GH 3OJHPHQH BRRTYDDTGHQ NWQQHQ
YLM HQ%EORF DDQSDUUHQ&
CLM ETHQJHQ W XDQ YLM[LJLQJHQ LQ GH STHPLH HQ'RI XRRTYDDTGHQ UFKTLIVHOLMN
RS GH KRRJVH& 3OU W KHV QLHV HHQU EHQV PHV HHQ YLM[LJLQJ$ PRHV W GDV
ELQQHQ +( GDJHQ QD RQ[H EHTLFKVJHXLQJ UFKTLIVHOLMN DDQ RQU ODVHQ YHVHQ&
3OU YLM JHHQ EHTLFKV XDQ W RQVXDQJHQ$ QHPHQ YLM DDQ GDV W PHV GH
YLM[LJLQJ KHEV LQJHUVHPG& 3OU W GH YLM[LJLQJ QLHV DFFHSVHHTV$ HLQGLJV GH
EHVTHIIHQGH XHT[HNHTLQJ RS GH GDJ GDV XROJHQU RQ[H UFKTLIVHOLMNH
PHGHGHOLQJ GH YLM[LJLQJ [RW LQJDDQ$ PDDT QLHV HHTGHT GDQ +( GDJHQ QD
GH GDVWP XDQ GDJVHNHQLQJ XDQ RQ[H PHGHGHOLQJ& 5H EH]LQGLJLQJ JHOGV
DOOHHQ XRRT GH EHVTHIIHQGH XHT[HNHTLQJ&
5H PRJHOLMNKHLG RP WY XHT[HNHTLQJ RS VH [HJJHQ JHOGV QLHV DOU1
D& GH YLM[LJLQJ XDQ GH STHPLH HQ'RI GH XRRTYDDTGHQ KHV JHXROJ LU XDQ
YHVVHOLMNH THJHOLQJHQ RI EHSDOLQJHQ2
E& YLM GH STHPLH XHTODJHQ$ PDDT GH GHNNLQJ QLHV EHSHTNHQ2
F& YLM GH GHNNLQJ WLVETHLGHQ$ PDDT GH STHPLH QLHV XHTKRJHQ&

3TVLNHO )+

?VTDIJHGLQJ
)&
*&

3OU HHQ XHT[HNHTGH UVTDITHFKVHOLMN YRTGV XHTRRTGHHOG$ NWQQHQ YLM KHP QLHV
XHTSOLFKVHQ KRJHT EHTRHS LQ VH UVHOOHQ&
CLM XHTJRHGHQ JHHQ JHOGERHVHU RI EHGTDJHQ$ GLH GH XHT[HNHTGH EHVDDOV
RP UVTDIXHTXROJLQJ VH XRRTNRPHQ&

3TVLNHO ),
3TVLNHO )(

>TRFHUNRUVHQ HQ YHVVHOLMNH THQVH

CLM QHPHQ GH THJHOLQJ HQ GH XDUVUVHOOLQJ XDQ GH UFKDGH XDQ GHTGHQ RS RQU&
CLM KHEEHQ KHV THFKV GHTGHQ THFKVUVTHHNU UFKDGHORRU VH UVHOOHQ HQ UFKLNNLQJHQ
PHV KHQ VH VTHIIHQ&
CLM KRWGHQ GDDTELM THNHQLQJ PHV GH EHODQJHQ XDQ GH XHT[HNHTGH&

=QJHDFKV RI KHV XHT[HNHTGH EHGTDJ$ GDV XRRT HHQ XHT[HNHTLQJ XDQ VRHSDUULQJ
LU$ XROGRHQGH LU RP ELM HHQ JHEHWTVHQLU GH UFKDGH VH XHTJRHGHQ$ EHVDOHQ YLM1
)& GH NRUVHQ XDQ STRFHGWTHU GLH PHV RQU JRHGXLQGHQ RI RS RQU XHT[RHN
YRTGHQ JHXRHTG2
*& GH NRUVHQ XDQ THFKVUELMUVDQG GLH RS RQU XHT[RHN YRTGV XHTOHHQG2
+& GH XHTUFKWOGLJGH YHVVHOLMNH THQVH RXHT KHV GRRT GH XHT[HNHTLQJ JHGHNVH
JHGHHOVH XDQ GH KRRIGURP&
5H[H EHSDOLQJ JHOGV QLHV XRRT GH THFKVUELMUVDQGXHT[HNHTLQJHQ&

?FKDGHTHJHOLQJ PHV GHTGHQ

3TVLNHO ))

>THPLHEHVDOLQJ
)&

*&

#3)/,)&)5%.,0*
A PRHV GH STHPLH XRRTWLVEHVDOHQ$ ELQQHQ +( GDJHQ QDGDV W GH[H
XHTUFKWOGLJG EHQV& CDQQHHT HT USTDNH LU XDQ EHVDOLQJ LQ VHTPLMQHQ JHOGV GH
JHQRHPGH SHTLRGH XRRT LHGHTH VHTPLMQ&
",)5 &)5%.)0 6%0 () 23)/,)
3OU W KHV VRVDDO XHTUFKWOGLJGH EHGTDJ1
%
QLHV XROOHGLJ EHVDDOV$
%
QLHV RS VLMG EHVDDOV RI
%
YHLJHTV VH EHVDOHQ$
XHTOHQHQ YLM JHHQ GHNNLQJ XRRT JHEHWTVHQLUUHQ GLH SODDVUXLQGHQ QD GH
VHTPLMQ XDQ +( GDJHQ GLH LQ OLG ) UVDDV JHQRHPG& A PRHV KHV
XHTUFKWOGLJGH EHGTDJ DOUQRJ EHVDOHQ&
5H GHNNLQJ JDDV YHHT LQ ) GDJ QDGDV YLM DOOH XHTUFKWOGLJGH EHGTDJHQ
KHEEHQ RQVXDQJHQ HQ JHDFFHSVHHTG&

;RGHO 3:4 (.%) "-*,((#

14.10
14.10

3TVLNHO )-

@HTTRTLUPHGHNNLQJ ELM GH <HGHTODQGUH
8HTXHT[HNHTLQJUPDDVUFKDSSLM XRRT
@HTTRTLUPHUFKDGHQ <&B& "<8@#
5H "DDQJHSDUVH# VHNUV XDQ GLV DTVLNHO LU LQ RXHTHHQUVHPPLQJ PHV HQ EHSHTNV VRV
KHV GRHO HQ GH UVTHNNLQJ XDQ GH VHNUV GLH GRRT GH <8@ LU XDUVJHUVHOG&
)&

!)*3,241/4'+3,-6,0*)0
9Q GLV DTVLNHO HQ GH EHSDOLQJHQ GLH GDDTRS JHEDUHHTG [LMQ$ XHTUVDDQ YLM %
XRRT [RXHT QLHV DQGHTU EOLMNV % RQGHT1
D& $)3313,4/)
7HYHOGGDGLJH KDQGHOLQJHQ HQ'RI JHGTDJLQJHQ % GLH [LMQ EHJDDQ
EWLVHQ KHV NDGHT XDQ HHQ XDQ GH . XRTPHQ XDQ PROHUV "[LH GH
3OJHPHQH 4HJTLSURPUFKTLMXLQJHQ# GLH LQ DTVLNHO ., OLG * XDQ GH CHV
VRH[LFKV XHT[HNHTLQJUEHGTLMI )00+ [LMQ JHQRHPG % LQ GH XRTP XDQ HHQ
DDQUODJ RI HHQ THHNU XDQ DDQUODJHQ GLH LQ VLMG HQ RRJPHTN PHV HONDDT
UDPHQKDQJHQ$ DOU JHXROJ YDDTXDQ OHVUHO HQ'RI DDQVDUVLQJ XDQ GH
JH[RQGKHLG$ DO GDQ QLHV PHV GH GRRG VRV JHXROJ$ HQ'RI UFKDGH DDQ
[DNHQ RQVUVDDV RI RS HHQ DQGHTH PDQLHT HFRQRPLUFKH EHODQJHQ
YRTGHQ DDQJHVDUV$ YDDTELM DDQQHPHOLMN LU GDV GH[H DDQUODJ RI THHNU %
DO GDQ QLHV LQ HQLJ RTJDQLUDVRTLUFK XHTEDQG % LU EHTDDPG HQ'RI
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ALB06-1 (vervolg)
ALB06-1
(vervolg)
5IHUMNJVYIU]IOIUMRKIR
4PKIQIRI CSSUZEEUHIR
XMWKIYSIUH QIW LIW SSKQIUO SQ FITEEPHI TSPMWMIOI IR'SJ UIPMKMIX]I
IR'SJ MHISPSKMVGLI HSIPIR WI YIUZI]IRPMNOIR&
'@--0@477421 .1=81>>492
9IW % FXMWIR LIW OEHIU YER IIR YER HI . YSUQIR YER QSPIVW "]MI HI
4PKIQIRI 5IKUMTVSQVGLUMNYMRKIR# HMI MR EUWMOIP ., PMH * YER HI DIW
WSI]MGLW YIU]IOIUMRKVFIHUMNJ )11+ ]MNR KIRSIQH % "HSIR# YIUVTUIMHIR
YER ]MIOWIOMIQIR IR'SJ VWSJJIR HMI EPV KIYSPK YER LXR "MR#HMUIGWI
J¥VMVGLI$ FMSPSKMVGLI$ UEHMSEGWMIYI SJ GLIQMVGLI MRZIUOMRK PIWVIP
IR'SJ EERWEVWMRK YER HI KI]SRHLIMH$ EP HER RMIW QIW HI HSSH WSW
KIYSPK$ FMN QIRVIR SJ HMIUIR OXRRIR YIUSSU]EOIR IR'SJ VGLEHI EER
]EOIR OXRRIR WSIFUIRKIR SJ ST IIR ERHIUI QERMIU IGSRSQMVGLI
FIPERKIR OXRRIR EERWEVWIR$ ZEEUFMN EERRIQIPMNO MV HEW LIW "HSIR#
YIUVTUIMHIR % EP HER RMIW MR IRMK SUKERMVEWSUMVGL YIUFERH % MV
FIUEEQH IR'SJ XMWKIYSIUH QIW LIW SSKQIUO SQ FITEEPHI TSPMWMIOI
IR'SJ UIPMKMIX]I IR'SJ MHISPSKMVGLI HSIPIR WI YIUZI]IRPMNOIR&
G& )<1?19>41?1 8--><121719
CER SYIULIMHVZIKI IR'SJ HSSU YIU]IOIUHIR IR'SJ HIUHIR KIWUSJJIR
QEEWUIKIPIR SQ LIW SRQMHHIPPMNO HUIMKIRH KIYEEU YER WIUUSUMVQI
IR'SJ OZEEHZMPPMKI FIVQIWWMRK EJ WI ZIRHIR SJ % ZERRIIU HMW KIYEEU
]MGL LIIJW YIUZI]IRPMNOW % HI KIYSPKIR HEEUYER WI FITIUOIR&
H& (101<7-90=1 %1<?1<A161<492=8-->=/3-;;45 ?::<
*1<<:<4=81=/3-019 (#,# !(%*"
7IR HSSU LIW CIUFSRH YER CIU]IOIUEEUV MR =IHIUPERH STKIUMGLWI
LIUYIU]IOIUMRKVQEEWVGLETTMN$ ZEEUFMN XMWOIUMRKVYIUTPMGLWMRKIR XMW
LSSJHI YER YIU]IOIUMRKVSYIUIIROSQVWIR$ HMI YSSU MR =IHIUPERH
WSIKIPEWIR YIU]IOIUEEUV HMUIGW SJ MRHMUIGW OXRRIR YSSUWYPSIMIR XMW HI
YIUZI]IRPMNOMRK YER HI UMVMGS!V HMI MR VXF E$ F IR G VWEER
SQVGLUIYIR$ MR LIUYIU]IOIUMRK OXRRIR ZSUHIR SRHIUKIFUEGLW&
I& ,1<A161<492=:?1<1196:8=>19
)& >YIUIIROSQVWIR YER VGLEHIYIU]IOIUMRK YSSU ]SYIU ]MN
SYIUIIROSQVWMK LIW FITEEPHI MR EUWMOIP ) PMH ) VXF T YER HI DIW
WSI]MGLW YIU]IOIUMRKVFIHUMNJ )11+ FIWUIOOMRK LIFFIR ST MR
=IHIUPERH KIPIKIR UMVMGS!V&
*& >YIUIIROSQVWIR YER PIYIRVYIU]IOIUMRK YSSU ]SYIU KIVPSWIR QIW
IIR YIU]IOIUMRKRIQIU QIW KIZSRI YIUFPMNJTPEEWV MR =IHIUPERH$
SJ$ EPV YIU]IOIUMRKRIQIU IIR UIGLWVTIUVSSR MV$ QIW HI MR
=IHIUPERH KIYIVWMKHI YIVWMKMRK YER HI UIGLWVTIUVSSR ZEEUST
HI YIU]IOIUMRK FIWUIOOMRK LIIJW&
+& >YIUIIROSQVWIR YER REWXUE%XMWYEEUWYIU]IOIUMRK YSSU ]SYIU
KIVPSWIR QIW IIR YIU]IOIUMRKRIQIU QIW IIR KIZSRI
YIUFPMNJTPEEWV MR =IHIUPERH$ SJ$ EPV YIU]IOIUMRKRIQIU IIR
UIGLWVTIUVSSR MV$ QIW HI MR =IHIUPERH KIYIVWMKHI YIVWMKMRK YER
HI UIGLWVTIUVSSR ZEEUST HI YIU]IOIUMRK FIWUIOOMRK LIIJW&
J& &9 (101<7-90 >:1217->19 ?1<A161<--<=
%
AGLEHI%$ PIYIRV% IR ]SUKYIU]IOIUEEUV$ ]SEPV FIHSIPH MR EUWMOIP
)* YER HI DIW WSI]MGLW YIU]IOIUMRKVFIHUMNJ )11+ IR
%
REWXUE%XMWYEEUWYIU]IOIUEEUV$ ]SEPV FIHSIPH MR EUWMOIP / YER HI
DIW WSI]MGLW REWXUE%XMWYEEUWYIU]IOIUMRKVFIHUMNJ$
HMI FIYSIKH ]MNR SQ MR =IHIUPERH LIW YIU]IOIUMRKVFIHUMNJ XMW WI
SIJIRIR&
$12<19A492 ?-9 01 0166492 ?::< 31> >1<<:<4=81<4=4/:
E& DERRIIU IR YSSU ]SYIU$ QIW MREGLWRIQMRK YER SQVGLUMNYMRKIR HMI MR
PMH )&E$ )&F IR )&G VWEER$ IR FMRRIR HI KUIR]IR YER HI KIPHIRHI
TSPMVYSSUZEEUHIR$ HIOOMRK FIVWEEW YSSU KIYSPKIR YER IIR
KIFIXUWIRMV HMI HMUIGW SJ MRHMUIGW YIUFERH LSXHW QIW2
%
WIUUSUMVQI$ OZEEHZMPPMKI FIVQIWWMRK SJ TUIYIRWMIYI QEEWUIKIPIR$
%
LERHIPMRKIR SJ KIHUEKMRKIR WIU YSSUFIUIMHMRK YER WIUUSUMVQI$
OZEEHZMPPMKI FIVQIWWMRK SJ TUIYIRWMIYI QEEWUIKIPIR$
LMIURE KI]EQIRPMNO EER WI HXMHIR EPV bLIW WIUUSUMVQIUMVMGSc$ KIPHW HEW
HI XMWOIUMRKVTPMGLW YER HI YIU]IOIUEEU YSSU MIHIUI FMN LIQ MRKIHMIRHI
EERVTUEEO ST VGLEHIYIUKSIHMRK IR'SJ XMWOIUMRK$ MV FITIUOW WSW LIW
FIHUEK YER HI XMWOIUMRK HMI HI YIU]IOIUEEU YSSU HMI EERVTUEEO
SRWYERKW SRHIU HI LIUYIU]IOIUMRK YSSU LIW WIUUSUMVQIUMVMGS FMN HI
=9B$ MR LIW KIYEP YER IIR YIU]IOIUMRK QIW YIUQSKIRVSTFSXZ
YIUQIIUHIUH QIW LIW FIHUEK YER HI XMW LSSJHI YER HI FIWUSOOIR
YIU]IOIUMRK UIIHV KIUIEPMVIIUHI YIUQSKIRVSTFSXZ& 5MN
PIYIRVYIU]IOIUMRKIR ZSUHW LIW FIHUEK YER HI KIUIEPMVIIUHI
YIUQSKIRVSTFSXZ KIVWIPH ST HI OUEGLWIRV HI DIW WSI]MGLW
YIU]IOIUMRKVFIHUMNJ )11+ EER WI LSXHIR TUIQMIUIVIUYI YSSU HI
FIWUSOOIR YIU]IOIUMRK&
F& 6I =9B FMIHW LIUYIU]IOIUMRKVHIOOMRK YSSU HI LMIUYSSU KIRSIQHI
EERVTUEOIR WSW QE[MQEEP ) QMPNEUH IXUS TIU OEPIRHIUNEEU& 6MW FIHUEK
OER YER NEEU WSW NEEU ZSUHIR EERKITEVW IR KIPHW YSSU EPPI FMN HI =9B
EERKIVPSWIR YIU]IOIUEEUV WI]EQIR& CER IIR IYIRWXIPI EERTEVVMRK
]EP QIHIHIPMRK ZSUHIR KIHEER MR + PERHIPMNO YIUVGLMNRIRHI HEK%
FPEHIR&
G& :R EJZMNOMRK YER LIW MR HI YSSUKEERHI PIHIR YER HMW EUWMOIP FITEEPHI$
KIPHW YSSU YIU]IOIUMRKIR HMI FIWUIOOMRK LIFFIR ST2

%
%

F&

*&
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VGLEHI EER SRUSIUIRHI ]EOIR IR'SJ HI MRLSXH HEEUYER3
KIYSPKVGLEHI YER VGLEHI EER SRUSIUIRHI ]EOIR IR'SJ HI MR%
LSXH HEEUYER$ HEW TIU YIU]IOIUMRKRIQIU TIU YIU]IOIUHI PSGEWMI
TIU NEEU QE[MQEEP /- QMPNSIR IXUS SRHIU HI]I SYIUIIROSQVW ]EP
ZSUHIR XMWKIOIIUH$ YSSU EPPI HIIPRIQIRHI YIU]IOIUEEUV$ ]SEPV
FIHSIPH MR PMH ) WI]EQIR$ SRKIEGLW LIW EERWEP EJKIKIYIR
TSPMVVIR&
CSSU HI WSITEVVMRK YER HMW EUWMOIPPMH ZSUHW SRHIU YIU]IOIUHI PSGEWMI
YIUVWEER2
EPPI ST LIW UMVMGSEHUIV EERZI]MKI HSSU YIU]IOIUMRKRIQIU YIU]IOIUHI
SFNIGWIR$ EPVQIHI EPPI FXMWIR LIW UMVMGSEHUIV KIPIKIR HSSU
YIU]IOIUMRKRIQIU YIU]IOIUHI SFNIGWIR ZEEUYER LIW KIFUXMO IR'SJ HI
FIVWIQQMRK MR UIPEWMI VWEEW WSW HI FIHUMNJVEGWMYMWIMWIR ST LIW
UMVMGSEHUIV& 4PV ]SHERMK ]XPPIR MR MIHIU KIYEP ZSUHIR EERKIQIUOW EPPI
HSSU YIU]IOIUMRKRIQIU YIU]IOIUHI SFNIGWIR HMI ST QMRHIU HER -(
QIWIU EJVWERH YER IPOEEU KIPIKIR ]MNR IR ZEEUYER IU WIR QMRVWI ^^R
ST LIW UMVMGSEHUIV MV KIPIKIR&
CSSU HI WSITEVVMRK YER HMW EUWMOIPPMH KIPHW YSSU UIGLWVTIUVSRIR IR
YIRRSSWVGLETTIR HMI ]MNR YIUFSRHIR MR IIR KUSIT$ ]SEPV FIHSIPH MR
EUWMOIP *2*,F YER LIW 5XUKIUPMNO DIWFSIO$ HEW EPPI
KUSITVQEEWVGLETTMNIR WI]EQIR ZSUHIR EERKIQIUOW EPV ^^R
YIU]IOIUMRKRIQIU$ SRKIEGLW HSSU ZIPOI WSW HI KUSIT FILSUIRHI
KUSITVQEEWVGLETTMN"IR# HI TSPMV"VIR# MV "]MNR# EJKIVPSWIR&
+4>61<492=;<:>:/:7 (%*
E& >T HI LIUYIU]IOIUMRK YER HI YIU]IOIUEEU FMN HI =9B MV YER
WSITEVVMRK LIW ?USWSGSP EJZMOOIPMRK GPEMQV "LMIURE WI RSIQIR LIW
?USWSGSP#& >T KUSRH YER HI MR HMW TUSWSGSP YEVWKIVWIPHI FITEPMRKIR MV
HI =9B SRHIU QIIU KIUIGLWMKH HI XMWOIUMRK YER HI
VGLEHIYIUKSIHMRK SJ LIW YIU]IOIUHI FIHUEK XMW WI VWIPPIR WSW LIW
QSQIRW ZEEUST ]MN OER FITEPIR SJ IR MR LSIYIUUI ]MN SYIU YSPHSIRHI
JMRERGM_PI QMHHIPIR FIVGLMOW SQ EPPI YSUHIUMRKIR ZEEUYSSU ]MN EPV
LIUYIU]IOIUEEU HIOOMRK FMIHW$ YSSU LIW KILIIP WI YSPHSIR& CSSU ]SYIU
HI =9B RMIW SYIU YSPHSIRHI JMRERGM_PI QMHHIPIR FPMNOW WI FIVGLMOOIR$
MV ]MN KIUIGLWMKH SYIUIIROSQVWMK FIHSIPHI FITEPMRKIR IIR
KIHIIPWIPMNOI XMWOIUMRK EER HI YIU]IOIUEEU WI HSIR&
F& 6I =9B MV$ QIW MR EGLWRIQMRK YER LIW KIVWIPHI MR FITEPMRK / YER LIW
?USWSGSP EJZMOOIPMRK GPEMQV$ FIYSIKH SQ WI FIVPMVVIR SJ IIR
KIFIXUWIRMV MR YIUFERH ZEEUQII EERVTUEEO ST XMWOIUMRK ZSUHW
KIHEER$ EPV IIR KIYSPK YER HI YIUZI]IRPMNOMRK YER LIW
WIUUSUMVQIUMVMGS QSIW ZSUHIR EERKIQIUOW& 7IR HEEUWSI VWUIOOIRH IR
SYIUIIROSQVWMK YSSURSIQHI FITEPMRK KIRSQIR FIVPXMW YER HI =9B$
MV FMRHIRH WIKIRSYIU HI YIU]IOIUEEU$ YIU]IOIUMRKRIQIU$ YIU]IOIUHIR
IR WSW XMWOIUMRKVKIUIGLWMKHIR&
G& 7IUVW REHEW HI =9B EER HI YIU]IOIUEEU LIIJW QIIKIHIIPH ZIPO
FIHUEK$ EP HER RMIW FMN ZMN]I YER YSSUVGLSW$ YSSU IIR YSUHIUMRK WSW
XMWOIUMRK EER LIQ ]EP ZSUHIR XMWKIOIIUH$ OER HI YIU]IOIUHI SJ HI
WSW XMWOIUMRKVKIUIGLWMKHI ST HI MR PMH +&E FIHSIPHI XMWOIUMRK HEEUYSSU
WIKIRSYIU HI YIU]IOIUEEU EERVTUEEO QEOIR&
H& 6I LIUYIU]IOIUMRKVHIOOMRK FMN HI =9B MV ST KUSRH YER FITEPMRK )/
YER LIW ?USWSGSP EPPIIR YER OUEGLW YSSU EERVTUEOIR ST
VGLEHIYIUKSIHMRK IR'SJ XMWOIUMRK HMI ZSUHIR KIQIPH FMRRIR *,
QEERHIR REHEW HI =9B YER IIR FITEEPHI KIFIXUWIRMV SJ
SQVWERHMKLIMH LIIJW YEVWKIVWIPH HEW HI]I EPV IIR YIUZI]IRPMNOMRK YER
LIW WIUUSUMVQIUMVMGS MR HI ]MR YER HMW EUWMOIP ZSUHW FIVGLSXZH&

?IUVSSRVUIKMVWUEWMI
?IUVSSRVKIKIYIRV HMI HI YIU]IOIUHI YIUVWUIOW FMN HI EERYUEEK SJ ZMN]MKMRK YER
IIR YIU]IOIUMRK ZSUHIR HSSU SRV SJ HSSU IIR ERHIUI QEEWVGLETTMN HMI HIIP
XMWQEEOW YER 8SUWMV 4A@ =&C& YIUZIUOW YSSU LIW EERKEER IR XMWYSIUIR YER
YIU]IOIUMRKVSYIUIIROSQVWIR SJ ERHIUI JMRERGM_PI HMIRVWIR IR LIW FILIUIR YER
HI UIPEWMIV HMI HEEUXMW YSSUWYPSIMIR& 6I HSSU HI YIU]IOIUHI EERKIPIYIUHI
KIKIYIRV ZSUHIR SSO KIFUXMOW FMN LIW YSSUOSQIR IR FIVWUMNHIR YER JUEXHI IR
YSSU EGWMYMWIMWIR KIUMGLW ST HI YIUKUSWMRK YER SRV OPERWIRFIVWERH&
6I]I PEEWVWKIRSIQHI EGWMYMWIMWIR YMRHIR MR TUMRGMTI YME XZ EHYMVIXU TPEEWV$
SQHEW HI HMVWUMFXWMI YER SR]I TUSHXGWIR IR HMIRVWIR YME HI]I EHYMVIXU
YIUPSSTW&
>T HI YIUZIUOMRK YER HI TIUVSSRVKIKIYIRV MV HI KIHUEKVGSHI !CIUZIUOMRK
?IUVSSRVKIKIYIRV 8MRERGM_PI :RVWIPPMRKIR! YER WSITEVVMRK&
:R HI]I KIHUEKVGSHI ZSUHIR HI UIGLWIR IR TPMGLWIR YER TEUWMNIR FMN HI YIU%
ZIUOMRK YER KIKIYIRV ZIIUKIKIYIR&
6I YSPPIHMKI WIOVW OER HI YIU]IOIUHI STYUEKIR FMN LIW MRJSUQEWMIGIRWUXQ YER
LIW CIUFSRH YER CIU]IOIUEEUV$ ?SVWFXV 1+,-($ *-(1 4; 6IR 9EEK$ WIPIJSSR
"(/(# +++ 0/ //&
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3EDQIJFRUEQWEKEQINGEN
2LGEMENE @OOQVAAQDEN

>OEPARRELIJK QECHS EN KLACHSEN
(%
)%

'4,5)77,2/01 6,+.8
;P DEWE OUEQEENKOMRS IR HES :EDEQLANDR QECHS UAN SOEPARRING%
%2)+.8,3
A% $38,63 12)+.8,3*96,)9
2LR DE UEQWEKEQDE KLACHSEN HEEFS OUEQ DE BEMIDDELING# HES
SOSRSANDKOMEN EN&OF DE TISUOEQING UAN DE UEQWEKEQINGEN# KAN HIJ
DEWE KLACHSEN UOOQLEGGEN AAN ONR 6NSEQNE 7LACHSENBTQEAT# <ORSBTR
)'.)# *,'' 53 ?SQECHS%
B% &8/+.8/3- %2)+.8,3/378/8998 (,6:,1,6/3-,3 !&%("
2LR DE UEQWEKEQDE ONR OOQDEEL NIES BEUQEDIGEND UINDS# KAN HIJ WICH
VENDEN SOS1
=SICHSING 7LACHSENINRSISTTS @EQWEKEQINGEN
<ORSBTR 0*,-'
),'0 2: 4EN 5AAG
>ELEFOON1 !'.'" *** /0 00%
C% #, 6,+.8,6
2LR DE UEQWEKEQDE GEEN GEBQTIK VIL MAKEN UAN DE MOGELIJKHEDEN UAN
DE KLACHSENBEHANDELING OF DE BEHANDELING OF TISKOMRS NIES
BEUQEDIGEND UINDS# KAN HIJ HES GERCHIL UOOQLEGGEN AAN DE BEUOEGDE
QECHSEQ%
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AVB06-1
AVB06-1
@WETLHN 4DQUSTDNHOLMNKHLG
5LMZRQGHTH BRRTYDDTGHQ 4DQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJ XRRT 5HGTLMXHQ
6HNNLQJ 4OJHPHQH 4DQUSTDNHOLMNKHLG
:QKRWG
$831911:
4TVLNHO ) 4DQXWOOHQGH EHJTLSURPUFKTLMXLQJHQ
4TVLNHO * 6H XHTZHNHTLQJURXHTHHQNRPUV
4TVLNHO + 9HOGLJKHLGUJHELHG
4TVLNHO , 7LQGH XDQ GH XHTZHNHTLQJ
%1775:3
4TVLNHO - >PXDQJ XDQ GH GHNNLQJ
4TVLNHO . 5HTHGGLQJUNRUVHQ
4TVLNHO / 4DQXWOOHQGH WLVUOWLVLQJHQ
4TVLNHO 0 BHTSOLFKVLQJHQ ELM UFKDGH
*=1951#+5>5/;
4TVLNHO 1 7LJHQ TLULFR
4TVLNHO )( ?THPLHEHVDOLQJ HQ %XDUVUVHOOLQJ
4TVLNHO )) CLMZLJLQJ XDQ KHV TLULFR

4TVLNHO )

4DQXWOOHQGH EHJTLSURPUFKTLMXLQJHQ
:Q GHZH 5LMZRQGHTH BRRTYDDTGHQ XHTUVDDQ YLM RQGHT2
)&

*&
+&

,&

-&
.&

/&

$.:><=..7
7HQ XRTGHTLQJ GLH LU LQJHUVHOG VHJHQ XHTZHNHTGH"Q# VRV XHTJRHGLQJ XDQ
UFKDGH DOU JHXROJ XDQ HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ&
4OU [[Q DDQUSTDDN EHUFKRWYHQ YLM DDQUSTDNHQ$ DO GDQ QLHV VHJHQ PHHT
XHTZHNHTGHQ LQJHUVHOG$ GLH XHTEDQG KRWGHQ PHV RI XRRTVXORHLHQ WLV2
%
KHVZHOIGH KDQGHOHQ RI QDODVHQ RI
%
HHQ XRRTVGWTHQG KDQGHOHQ RI QDODVHQ RI
%
HHQ RSHHQXROJHQG KDQGHOHQ RI QDODVHQ PHV GHZHOIGH RRTZDDN&
6HZH PHHTGHTH DDQUSTDNHQ EHUFKRWYHQ YLM DOU DDQJHPHOG RS KHV
PRPHQV XDQ GH PHOGLQJ XDQ GH HHTUVH DDQUSTDDN&
&180534150>0@@=
6H SHTLRGH XDQDI GH LQJDQJUGDVWP XDQ GH XHTZHNHTLQJ VRV GH
EH¥LQGLJLQJUGDVWP XDQ GH XHTZHNHTLQJ&
'.:0181: ;2 :.8.?1:
7HQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ XDQ "HHQ# XHTZHNHTGH"Q# YDDTWLV HHQ DDQUSTDDN
XRRTVXORHLV&
<HV HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ UVHOOHQ YLM JHOLMN HHQ UFKDGHXRRTXDO % GRRT
ZDNHQ HQ'RI HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ XDQ HHQ DQGHTH "THFKVU#SHTURRQ GDQ
HHQ XHTZHNHTGH % GDV XROJHQU GH YHV RI GH LQ KHV XHTNHHT JHOGHQGH
RSXDVVLQJHQ XRRT THNHQLQJ XDQ XHTZHNHTGH"Q# NRPV&
(5851@..:?.>?5:3
6H WLVUVRRV$ ORZLQJ$ GRRTULMSHOLQJ$ ORUODVLQJ RI RQVUQDSSLQJ XDQ HHQ
XORHLEDTH$ XDUVH RI JDUXRTPLJH UVRI$ XRRT ZRXHT GLH HHQ STLNNHOHQGH$
EHUPHVVHQGH$ EHGHTI XHTRRTZDNHQGH RI HHQ XHTRQVTHLQLJHQGH YHTNLQJ
KHHIV LQ RI RS GH ERGHP$ KHV RSSHTXODNVHYDVHT RI HHQ DO GDQ QLHV
RQGHTJTRQGU"H# YDVHT"JDQJ#&
(;?;==56?@53
7HQ PRVRTTLMVWLJ$ ZRDOU RPUFKTHXHQ LQ DTVLNHO ) XDQ GH CHV
4DQUSTDNHOLMNKHLGU%XHTZHNHTLQJ <RVRTTLMVWLJHQ&
)9>?.:0534150
8HLV"HQ# YDDTWLV HHQ TH¥OH GTHLJLQJ VRV HHQ DDQUSTDDN NDQ YRTGHQ DIJHOHLG&
6DDTRQGHT XHTUVDDQ YLM IHLVHQ YDDTRXHT GH XHTZHNHTGH FRQFTHHV NDQ
PHHGHOHQ2
%
XDQ YLH GH DDQUSTDDN NDQ YRTGHQ XHTYDFKV HQ
%
XDQ YHON KDQGHOHQ RI QDODVHQ GH DDQUSTDDN HHQ JHXROJ NDQ ZLMQ HQ'RI
%
YHONH PDDVTHJHOHQ GH XHTZHNHTGH KHHIV JHQRPHQ RP GH DDQUSTDDN
VH XRRTNRPHQ RI VH EHSHTNHQ&
,/4.01
:Q DIYLMNLQJ XDQ HQ LQ DDQXWOOLQJ RS GH EHSDOLQJHQ LQ GH 4OJHPHQH
BRRTYDDTGHQ$ XHTUVDDQ YLM RQGHT UFKDGH2
D& ,/4.01 ..: <1=>;:1:
;HVUHO RI DDQVDUVLQJ XDQ GH JHZRQGKHLG XDQ SHTURQHQ$ DO GDQ QLHV
PHV GH GRRG VRV JHXROJ$ LQFOWULHI GH UFKDGH GLH GDDTWLV XRRTVXORHLV&
E& ,/4.01 ..: A.71:
5HUFKDGLJLQJ$ XHTQLHVLJLQJ$ XHTORTHQ JDDQ$ XHTRQVTHLQLJLQJ RI XWLO
YRTGHQ XDQ TRHTHQGH HQ'RI RQTRHTHQGH ZDNHQ XDQ DQGHTHQ GDQ W$
LQFOWULHI GH UFKDGH GLH GDDTWLV XRRTVXORHLV& >QGHT UFKDGH DDQ ZDNHQ
XHTUVDDQ YLM QLHV EHUFKDGLJLQJ$ XHTQLHVLJLQJ$ XHTORTHQ JDDQ$
XHTRQVTHLQLJLQJ RI XWLO YRTGHQ XDQ LQIRTPDVLHGTDJHTU HQ GH GDDTRS
DDQYHZLJH LQIRTPDVLH "URIVYDTH#&

<RGHO 4B5 (.%) "-*,()#

NOMAC Jaarboek 2016
NOMAC Jaarboek 2012

0&

1&

>QGHT UFKDGH XHTUVDDQ YLM QLHV GH NRUVHQ GLH "SRVHQVL¥OH# EHQDGHHOGHQ
KHEEHQ JHPDDNV XRRT PDDVTHJHOHQ VHT XRRTNRPLQJ XDQ UFKDGH DOU
EHGRHOG LQ DTVLNHO .21. 5WTJHTOLMN CHVERHN HQ XHTJHOLMNEDTH YHVVHOLMNH
EHSDOLQJHQ$ LQFOWULHI GH UFKDGH GLH GDDTWLV XRRTVXORHLV&
-1=A171=5:3>6..=
7HQ SHTLRGH XDQ )* PDDQGHQ XDQDI GH STHPLHXHTXDOGDJ HQ HONH SHTLRGH
XDQ JHOLMNH GWWT GLH GDDTRS DDQUOWLV& 4OU GH SHTLRGH XDQDI GH
LQJDQJUGDVWP XDQ GH XHTZHNHTLQJ VRV GH STHPLHXHTXDOGDJ RI XDQDI GH
STHPLHXHTXDOGDJ VRV GH EH¥LQGLJLQJUGDVWP NRTVHT LU GDQ )* PDDQGHQ$
EHUFKRWYHQ YLM ZR!Q SHTLRGH RRN DOU HHQ XHTZHNHTLQJUMDDT&
5LM HHQ JHOGLJKHLGUGWWT GLH NRTVHT LU GDQ )* PDDQGHQ LU KHV
XHTZHNHTLQJUMDDT JHOLMN DDQ GH JHOGLJKHLGUGWWT&
-1=A171=01!:"
)& A LQ WY KRHGDQLJKHLG GLH RS KHV SROLUEODG UVDDV XHTPHOG$
HQ GH XROJHQGH "THFKVU#SHTURQHQ XRRT ZRXHT GLH XRRT W
YHTNZDDPKHGHQ XHTTLFKVHQ ELQQHQ GH RS KHV SROLUEODG RPUFKTHXHQ
KRHGDQLJKHLG2
*& DQGHTH RS KHV SROLUEODG DOU XHTZHNHTGH RSJHQRPHQ
"THFKVU#SHTURQHQ3
+& SHTURQHHOUXHTHQLJLQJHQ$ SHQULRHQIRQGUHQ HQ DQGHTH IRQGUHQ$
LQUVHOOLQJHQ HQ UVLFKVLQJHQ RSJHTLFKV LQ XHTEDQG PHV GH XHTKRWGLQJHQ
VWUUHQ GH XHTZHNHTGHQ JHQRHPG LQ UWE ) HQ * HQ KWQ
RQGHTJHUFKLNVHQ$ DOU RRN GH EHUVWWTGHTU GDDTXDQ3
,& GH XHQQRVHQ$ OHGHQ XDQ GH PDDVUFKDS$ FRPPLUUDTLUUHQ HQ
EHUVWWTGHTU XDQ GH XHTZHNHTGHQ JHQRHPG LQ UWE ) HQ *3
-& GH RQGHTJHUFKLNVHQ XDQ GH XHTZHNHTGHQ JHQRHPG LQ UWE ) V'P ,3
.& GH KWLUJHQRVHQ HQ IDPLOLHOHGHQ XDQ GH XHTZHNHTGHQ JHQRHPG LQ UWE
)$ * HQ ,&

4TVLNHO *

6H XHTZHNHTLQJURXHTHHQNRPUV
6DDT YDDT LQ GH 4OJHPHQH BRRTYDDTGHQ ELM GH BHTZHNHTLQJURXHTHHQNRPUV
"RQGHT KHV NRSMH 4DQUSTDNHOLMNKHLGUXHTZHNHTLQJ# KHV EHJTLS _JHEHWTVHQLU` UVDDV
XHTPHOG$ PRHV W GLV OHZHQ DOU _HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ`&

4TVLNHO +

6HNNLQJUJHELHG
CLM ELHGHQ GHNNLQJ XRRT2
D& DDQUSTDNHQ YDDTRS XDQ VRHSDUULQJ LU KHV THFKV XDQ HHQ UVDDV GLH JHOHJHQ
LU ELQQHQ KHV RS KHV SROLUEODG XHTPHOGH GHNNLQJUJHELHG HQ DOU GLH
DDQUSTDNHQ DDQ GH THFKVHT YRTGHQ XRRTJHOHJG$ GDQ PRHV KHV HHQ THFKVHT
ZLMQ XDQ HHQ UVDDV GLH JHOHJHQ LU ELQQHQ KHV GHNNLQJUJHELHG&
>QJHDFKV KHV RS KHV SROLUEODG XHTPHOGH GHNNLQJUJHELHG ELHGHQ YLM DOOHHQ
GHNNLQJ XRRT2
E& DDQUSTDNHQ GLH XRRTVXORHLHQ WLV HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ XDQ XHUVLJLQJHQ
RI ILOLDOHQ GLH LQ =HGHTODQG ZLMQ JHOHJHQ3
F& DDQUSTDNHQ GLH XRRTVXORHLHQ WLV HHQ KDQGHOHQ RI QDODVHQ XDQ HHQ
XHTZHNHTGH VLMGHQU THLZHQ GLH KLM PDDNV LQ GH XHTZHNHTGH KRHGDQLJKHLG&
:Q GDV JHXDO JHOGV GH JHKHOH YHTHOG DOU GHNNLQJUJHEHLG& BRRT DDQUSTDNHQ$
GLH XRRTVXORHLHQ WLV KHV VLMGHQU GHZH THLZHQ GDDGYHTNHOLMN XHTTLFKVHQ XDQ
DFVLXLVHLVHQ LQ GH XHTZHNHTGH KRHGDQLJKHLG EOLMIV KHV RS KHV SROLUEODG
XHTPHOGH GHNNLQJUJHELHG XDQ VRHSDUULQJ&

4TVLNHO ,

7LQGH XDQ GH XHTZHNHTLQJ
6DDT YDDT LQ GH 4OJHPHQH BRRTYDDTGHQ ELM KHV HLQGH XDQ GH XHTZHNHTLQJ
KHV EHJTLS _JHEHWTVHQLU` UVDDV XHTPHOG$ PRHV W GLV OHZHQ DOU _DDQUSTDDN` RI
_RPUVDQGLJKHLG`&
:Q DDQXWOOLQJ RS GHZH EHSDOLQJ LQ GH 4OJHPHQH BRRTYDDTGHQ HLQGLJV GH
XHTZHNHTLQJ RRN2
D& DOU W GHZH RSZHJV DOU W HHQ YLMZLJLQJ XDQ GH STHPLH HQ'RI XRRTYDDTGHQ$
ZRDOU JHQRHPG LQ DTVLNHO )) OLG * XDQ GHZH 5LMZRQGHTH BRRTYDDTGHQ QLHV
DFFHSVHHTV& 6H XHTZHNHTLQJ HLQGLJV GDQ RS GH LQ DTVLNHO )) OLG * JHQRHPGH
GDVWP3
E& DOU YLM GHZH UFKTLIVHOLMN RSZHJJHQ QD RQVXDQJUV XDQ HHQ NHQQLUJHXLQJ DOU
RPUFKTHXHQ LQ DTVLNHO )) OLG * XDQ GHZH 5LMZRQGHTH BRRTYDDTGHQ&

?DJLQD ) XDQ ,
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=TBQIEK 4ANRPQAKELIJKHEID
5IJWONDEQE ?OOQVAAQDEN 4ANRPQAKELIJKHEIDRUEQWEKEQING UOOQ 5EDQIJUEN
6EKKING 4LGEMENE 4ANRPQAKELIJKHEID
A&

DE RCHADE AAN WAKEN$ DIE DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID
UAN EEN UEQWEKEQDE WIJN "OP#GELEUEQD3
DE RCHADE EN KORSEN DIE UEQBAND HOTDEN MES HES GEHEEL OF
GEDEELSELIJK OPNIETV UEQQICHSEN OF ALRNOG UEQQICHSEN UAN
TISGEUOEQDE QERPECSIEUELIJK NIES TISGEUOEQDE VEQKWAAMHEDEN3
C& DE RCHADE EN KORSEN DIE UEQBAND HOTDEN MES HES SEQTGQOEPEN$
UEQUANGEN$ UEQBESEQEN OF HEQRSELLEN UAN DOOQ OF ONDEQ
UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE GELEUEQDE WAKEN$ SENWIJ
DEWE KORSEN ALR BEQEDDINGRKORSEN WIJN AAN SE MEQKEN&
6E BEPALINGEN ONDEQ A S'M C GELDEN ONGEACHS DOOQ VIE DE RCHADE IR
GELEDEN EN DOOQ VIE DE KORSEN WIJN GEMAAKS&
*& 4LR DE DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
"OP#GELEUEQDE WAKEN RCHADE SOEBQENGEN AAN ANDEQE WAKEN$ DIE
EEQDEQ DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE WIJN
"OP#GELEUEQD$ GELDEN DE ONDEQ RTB ) GENOEMDE TISRLTISINGEN NIES UOOQ
DIE ANDEQE WAKEN&
+& 4LR DOOQ VEQKWAAMHEDEN DIE DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN
EEN UEQWEKEQDE WIJN TISGEUOEQD RCHADE VOQDS SOEGEBQACHS AAN
ANDEQE WAKEN DIE EEQDEQ DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN
UEQWEKEQDE WIJN "OP#GELEUEQD OF DIE EEQDEQ ONDEQVEQP WIJN GEVEERS
UAN DOOQ OF ONDEQ UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
TISGEUOEQDE VEQKWAAMHEDEN$ DAN GELDEN DE ONDEQ RTB ) GENOEMDE
TISRLTISINGEN NIES UOOQ DIE ANDEQE WAKEN&
,& 6E IN RTB ) GENOEMDE TISRLTISINGEN GELDEN VEL ALR DE WAKEN OF DE
UEQQICHSE VEQKWAAMHEDEN ONDEQVEQP WIJN UAN XXN EN DEWELFDE
OUEQEENKOMRS&
-& 6E BEPALINGEN IN LID - "OPWICHS# BLIJUEN UAN SOEPARRING&
/& !(3756(0+1./0-+.*7:+6-4,+3*+ )+*.3,+3
@IJ UEQLENEN GEEN DEKKING UOOQ DE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
DIE UOOQSULOEIS TIS EEN BOESE%$ RCHADEUEQGOEDINGR%$ GAQANSIE%$ UQIJVAQINGR%
OF ANDEQ ROOQSGELIJK BEDING$ BEHALUE ALR EN UOOQ WOUEQ DE
AANRPQAKELIJKHEID OOK WOT HEBBEN BERSAAN WONDEQ DEWE BEDINGEN&
0& !7)+78
@IJ UEQLENEN GEEN DEKKING UOOQ DE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
UOOQ RCHADE IN UEQBAND MES ARBERS&
1& $.1.+9((38(78.3,
)& @IJ UEQLENEN GEEN DEKKING UOOQ DE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN
UEQWEKEQDE UOOQ RCHADE AAN WAKEN IN UEQBAND MES EEN MILIET%
AANSARSING BEHALUE ALR DEWE RCHADE2
%
IR UEQOOQWAAKS DOOQ WAKEN DIE DOOQ OF ONDEQ
UEQANSVOOQDELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE AAN DEQDEN WIJN
GELEUEQD ANDEQR DAN IN HES KADEQ UAN DOOQ EEN UEQWEKEQDE UOOQ
DIE DEQDE UEQQICHSE VEQKWAAMHEDEN EN
%
UEQBAND HOTDS MES EEN PLOSRELINGE EN ONWEKEQE MILIETAANSARSING
DIE NIES HES GEUOLG IR UAN EEN LANGWAAM "IN#VEQKEND PQOCER&
*& 8N AANUTLLING OP AQSIKEL - LID . BIEDEN VIJ$ ALR BLIJKS DAS DE DOOQ DE
UEQWEKEQING GEDEKSE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE UOOQ
RCHADE OOK OP "EEN# ANDEQE DAN "EEN#
AANRPQAKELIJKHEIDRUEQWEKEQING"EN# IR "WIJN# GEDEKS$ OF DAAQOP GEDEKS
WOT WIJN VANNEEQ DEWE UEQWEKEQING NIES WOT HEBBEN BERSAAN$
TISRLTISEND DEKKING UOOQ HES UEQRCHIL IN UEQWEKEQDE BEDQAGEN& 8N DIS
GEUAL UEQGOEDEN VIJ TISRLTISEND DE GEDEKSE RCHADE DIE HES BEDQAG
OUEQRCHQIJDS VAAQOP EEN UEQWEKEQDE ELDEQR AANRPQAAK KAN MAKEN&
)(& '+60,+:+67((3756(0+1./0-+.*
@IJ UEQLENEN GEEN DEKKING UOOQ DE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
SEGENOUEQ WIJN ONDEQGERCHIKSEN&
?OOQ DEWE AANRPQAKELIJKHEID BIEDEN VIJ ALLEEN DEKKING MES SOEPARRING UAN
DE 5IJWONDEQE ?OOQVAAQDEN ' 6EKKING @EQKGEUEQRAANRPQAKELIJKHEID$ ALR
DE 6EKKING @EQKGEUEQRAANRPQAKELIJKHEID IR MEEUEQWEKEQD&
))& %+079+1+ ,+*6(,.3,+3
@IJ UEQLENEN GEEN DEKKING UOOQ DE AANRPQAKELIJKHEID UAN EEN UEQWEKEQDE
UOOQ RCHADE DIE UEQOOQWAAKS IR DOOQ EN'OF UOOQSULOEIS TIS EEN REKRTELE OF
REKRTEEL GESINSE GEDQAGINGEN UAN VELKE AAQD DAN OOK&
B&

4QSIKEL 0

?EQPLICHSINGEN BIJ RCHADE
6AAQ VAAQ IN DE 4LGEMENE ?OOQVAAQDEN BIJ DE UEQPLICHSINGEN BIJ RCHADE$
HES BEGQIP ¥GEBETQSENIR] RSAAS UEQMELD$ MOES T DIS LEWEN ALR ¥AANRPQAAK] OF
¥OMRSANDIGHEID]&

9ODEL 4?5 (.%) "-*,()#

14.16
14.16

4QSIKEL 1

7IGEN QIRICO
;P HES POLIRBLAD IR UEQMELD VELK"E# EIGEN QIRICO]R UAN SOEPARRING IR "WIJN#&
5IJ MEEQDEQE EIGEN QIRICO]R UOOQ DEWELFDE AANRPQAAK PARREN VIJ HES HOOGRSE
EIGEN QIRICO SOE&

4QSIKEL )(

<QEMIEBESALING EN %UARSRSELLING
)&
*&

+&

,&

6AAQ VAAQ IN DE 4LGEMENE ?OOQVAAQDEN BIJ DE PQEMIEBESALING$ HES
BEGQIP ¥GEBETQSENIR] RSAAS UEQMELD$ MOES T DIS LEWEN ALR ¥AANRPQAAK] OF
¥OMRSANDIGHEID]&
#((61./07+ 56+2.+:(7878+11.3, 2+8 3(:+66+0+3.3,
4LR DE PQEMIEBEPALENDE FACSOQEN$ MES NAME HES JAAQLOON EN DE
JAAQOMWES$ BIJ HES AANGAAN UAN DE UEQWEKEQING NIES OF NIES UOLDOENDE
BEKEND WIJN$ VOQDEN WIJ GERCHAS& 6E UARSGERSELDE PQEMIE GELDS ALR EEN
UOOQLOPIGE PQEMIE UOOQ DAS UEQWEKEQINGRJAAQ& :A AFLOOP UAN EEN
UEQWEKEQINGRJAAQ MOES T DE GEGEUENR DIE UOOQ DE BEQEKENING UAN DE
DEFINISIEUE PQEMIE BENODIGD WIJN BINNEN )0( DAGEN AAN ONR UEQRSQEKKEN&
4LR T NIES AAN DEWE UEQPLICHSING UOLDOES$ KTNNEN VIJ DE DEFINISIEUE
PQEMIE UARSRSELLEN DOOQ DE UOOQLOPIGE PQEMIE DIE OUEQ HES UEQRSQEKEN
UEQWEKEQINGRJAAQ IN QEKENING IR GEBQACHS SE UEQHOGEN MES -(!&
6E DEFINISIEUE PQEMIE UOOQ DAS JAAQ IR SEUENR DE UOOQLOPIGE PQEMIE IN
HES NIETVE UEQWEKEQINGRJAAQ& 4LR DE BEQEKENDE PQEMIE EEN BIJBESALING SOS
GEUOLG HEEFS$ DAN MOES T DEWE UOLDOEN BINNEN +( DAGEN NADAS T DEWE
UEQRCHTLDIGD VOQDS& 4LR DE BEQEKENDE PQEMIE EEN SEQTGBESALING UAN
PQEMIE SOS GEUOLG HEEFS$ DAN BESALEN VIJ DEWE SEQTG VAAQBIJ VIJ QEKENING
HOTDEN MES DE GELDENDE MINIMTMPQEMIE&
"6.+/((61./07+ 56+2.+:(7878+11.3,
4LR VIJ DE JAAQPQEMIE BAREQEN OP PQEMIEBEPALENDE FACSOQEN MAAQ DE
PQEMIE BLIJFS ONDEQ EEN BEPAALD NIUEAT$ RSELLEN VIJ DE PQEMIE SELKENR UARS
UOOQ EEN PEQIODE UAN + JAAQ& > MOES ONR DE GEGEUENR DIE NODIG WIJN OM
DE JAAQPQEMIE PEQ EEQRSKOMENDE PQEMIEUEQUALDASTM OPNIETV UOOQ + JAAQ
UARS SE RSELLEN$ UEQRSQEKKEN BINNEN * MAANDEN NA EEN RCHQIFSELIJK UEQWOEK
DAAQSOE UAN ONR& 4LR T NIES AAN DEWE UEQPLICHSING UOLDOES$ KTNNEN VIJ DE
NIETVE JAAQPQEMIE UARSRSELLEN OP )-(! UAN DE SOS DAN GELDENDE
JAAQPQEMIE& @IJ KTNNEN OUEQGAAN SOS EEN JAAQLIJKRE NAUEQQEKENING ALR EEN
VIJWIGING IN DE BEDQIJFROMUANG DAAQSOE AANLEIDING GEEFS&
&+69,)+8(1.3, :(3 56+2.+
5IJ STRRENSIJDRE BEYINDIGING UAN DE UEQWEKEQING UEQMINDEQEN VIJ DE PQEMIE
ALR EN UOOQ WOUEQ DIS BILLIJK IR& @IJ BESALEN GEEN PQEMIE SEQTG ALR EQ RPQAKE
IR UAN OPWES UAN EEN UEQWEKEQDE OM ONR SE MIRLEIDEN&

4QSIKEL ))

@IJWIGING UAN HES QIRICO
)&

*&

4LR EQ BINNEN DE UEQWEKEQDE HOEDANIGHEID VIJWIGINGEN OPSQEDEN WO$ DAS
HES UEQWEKEQDE QIRICO ALR GEUOLG HIEQUAN VOQDS UEQWVAAQD$ DAN KTNNEN VIJ
DE PQEMIE EN'OF DE UOOQVAAQDEN UAN DEWE UEQWEKEQING VIJWIGEN& > MOES
ONR UAN DEWE VIJWIGING"EN# DIQECS RCHQIFSELIJK OP DE HOOGSE BQENGEN MAAQ
IN IEDEQ GEUAL BINNEN * MAANDEN NA HES INSQEDEN UAN DE VIJWIGING"EN#&
?EQWEKEQDE KAN AAN DEWE UEQWEKEQING GEEN ENKEL QECHS ONSLENEN ALR T
DEWE UEQPLICHSING NIES NAKOMS EN DAAQDOOQ ONWE BELANGEN RCHAADS&
@IJ KTNNEN NA ONSUANGRS UAN DE MEDEDELING UAN DE GENOEMDE
VIJWIGING"EN#2
A& DE UEQWEKEQING BEYINDIGEN& @IJ HANSEQEN DAAQBIJ EEN OPWEGSEQMIJN UAN
SEN MINRSE ), DAGEN3
B& T EEN RCHQIFSELIJK UOOQRSEL DOEN MES EEN VIJWIGING UAN DE PQEMIE EN'OF
DE UOOQVAAQDEN& > HEEFS MES DE VIJWIGING INGERSEMD BEHALUE ALR T
ONR BINNEN +( DAGEN NA ONSUANGRS UAN ONR UOOQRSEL RCHQIFSELIJK
BEQICHS DAS T NIES AKKOOQD GAAS& 4LR T UAN DIS QECHS GEBQTIK MAAKS
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ALB06-1 (vervolg)
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CNC Verspaning

RC Parts Supplier

HR-Creations
Escudo 3A
8305BM Emmeloord
www.hr-creations.nl

datum

19-20-maart
26-27-maart
2-3-april
9-10-april
16-17-april
23-24-april
30-april-1-mei
7-8-mei
14-15-mei
21-22-mei
28-29-mei
4-5-juni
11-12-juni
18-19-juni
25-26-juni
2-3-juli
9-10-juli
16-17-juli
23-24-juli
30-31-juli
6-7-augustus
13-14-augustus
20-21-augustus
27-28-augustus
3-4-september
10-11-september
17-18-september
24-25-september
1-2-oktober
8-9-oktober
15-16-oktober
22-23-oktober
29-30-oktober
5-6 november
12-13 november

BC-08

NK 1 REAL 80 GRONINGEN
16-22 EC B IC PORTUGAL
27-29 IR IC SWEDEN
NK 2 MBC DE SLUIS GOUDA
17-19 GP CROATIE
NK 3 RACO 2000 UTRECHT
11-16 EC A IC SWEDEN
NK 4 MRG GENK

NK 5 BAANBREKERS RUCPHEN
08-10 EC 40+ IC HAMM
6e NK AMCA APELDOORN

EFRA AGM

BC-10

NK 1 MACH HEEMSTEDE

NK 2 MRG GENK
NK 3 BAANBREKERS RUCPHEN

NK 4 REAL 80 GRONINGEN
8-14 IFMAR WC IC ITALY
NK 5 RACO 2000 UTRECHT
08-10 EC 40+ IC HAMM
NK 6 MBC DE SLUIS

EFRA AGM

EC-10

NK 1 AMCA APELDOORN

NK 2 HFCC DEN HAAG

NK 3 HOTWHEELS DEVENTER

EFRA AGM

25-30 EC FRANKRIJK

8-10 GP OR 06 BULGARIJE

OR-06

WEDSTRIJDKALENDER 2016
EC EFRA
WC IFMAR
Open Entry Euros
NOMAC
BC-05

1-3 GP TC/F1 BOLOGNA

NK 1 REAL 80 GRONINGEN

6-8 GP TC/F1 Naestved

27-29 GP TC/F1 LOSTALLO

NK 2 AMCA APELDOORN

24-26 GP TC/F1 GRONINGEN

14-16 EC F1 ITALY
18-23 EC TC ITALY

NK 3 MRG GENK

NK 4 MBC DE SLUIS GOUDA
BENELUX BAANBREKERS
30-02 EC TC SLOWAKIJE
NK 5 MRM LELYSTAD
23-28 IFMAR WC TC

NK 4 BAANBREKERS RUCPHEN
22-25 IR 40+ TC ZWITZERLAND

EFRA AGM

NK 5 RACO 2000 UTRECHT

NK 6 RACO 2000 UTRECHT

EFRA AGM
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