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Clubkampioenschappen 2016 

Clubkampioenschap 

• Er worden 6 wedstrijden georganiseerd, waarvan 3 sprintraces en 3 volledige races. 

• We rijden 1 of 2 kwalificaties waarvan het beste resultaat gebruikt word om de finale in te delen. 

• We rijden 2 of 3 finales die allemaal tellen voor de dagoverwinning en alleen de beste 2 resultaten meetellen 

voor het clubkampioenschap (sprintrace dus beide finales). 

• In totaal kan je dus 6 x 2= 12 resultaten behalen voor het Clubkampioenschap waarvan dan de beste 8 

meetellen. Indien je een wedstrijddag niet deelneemt krijg je hiervoor een schrapbaar resultaat van 2 x 50 

punten. 
• Je hoeft dus niet alles mee te rijden om toch aanspraak te maken op het kampioenschap. 
• Je kan ook gewoon 1 of meerdere dagen meerijden. 

Clubwedstrijden worden verreden in de volgende klassen: 

� Buggy 1/10 
� Short course 1/10 / Overige 1/10 
� Buggy 1/8 
� Truggy 1/8 

Inschrijven 
Dit dient te gebeuren in de week voorafgaand aan de wedstrijd en uiterlijk tot vrijdag tot 22:00 uur voorafgaand 
aan de wedstrijd wordt uw inschrijving meegenomen. Indien uw inschrijving niet op tijd binnen is kunnen wij niet 

garanderen dat uw inschrijving wordt meegenomen. 

Wedstrijddag 

Sprintrace :   

10.00 – 10.45 uur  > Aanmelden wedstrijdleiding vrij rijden. 

10.45 – 11.00 uur  > Rijdersbriefing 

11.00 – 12.00 uur  > Quali 1 

12.00 – 13.00 uur > Finale 1 

13.00 – 14.00 uur > Finale 2 

14.00 – 14.30 uur >Opruimen, bekendmaking dagwinnaars 
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Volledige racedag: 

9.00 – 9.45 uur  > Aanmelden wedstrijdleiding vrij rijden. 

9.45 – 10.00 uur  > Rijdersbriefing 

10.00 – 11.00 uur  > Quali 1 

11.00 – 12.00 uur  > Quali 2 

12.30 – 13.30 uur  > Finale 1 

13.30 – 14.30 uur  > Finale 2 

14.30 – 15.30 uur  > Finale 3 

15.30 – 16.00 uur  >Opruimen, bekendmaking dagwinnaars 

De kwalificatie- en finale sessies worden aangestuurd vanuit de wedstrijdleiding. Buiten deze sessies kan er op 

aangeven van de wedstrijdleiding ook vrij gereden worden.  

In geval van regen wordt de heat maximaal 1 uur uitgesteld. Om toch op tijd af te kunnen sluiten zullen we het 

schema wat in elkaar duwen en of delen laten vervallen indien noodzakelijk. Wedstrijdleiding zal beslissen wat er 

met de betreffende uitslag wordt gedaan. 

Regels 

• De te gebruiken accu’s bestaan uit : 1/10 klasse max. 6 cellen NiMH (7,2v) of 2 cellen lipo (7,4v).  

 1/8 klasse max. 4 cellen lipo (14,8 volt). 

• De bandentype is vrij. 

• Motortype is vrij. 

• Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan de eventuele achteruit te gebruiken. (uitzetten indien mogelijk) 

• Baanzetten is verplicht! (ook als je uitgevallen bent) 

• Als je zelf niet kan baanzetten i.v.m. herstelwerkzaamheden bijvoorbeeld dien je zelf een vervanger te 

zoeken. 

• Klasse’s kunnen worden samengevoegd indien er niet voldoende deelnemers zijn in een klasse. iedereen 

rijden dan wel voor zijn/haar eigen klassement. 

• Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd is een transponder nodig. Iedere rijder wordt geacht deze in 

zijn/ haar auto te monteren. Binnen de club zijn er mogelijkheden om transponders voor een wedstrijd te 

kunnen lenen. 

Einde van de (wedstrijd)dag 

Voordat iedereen naar huis gaat worden de volgende zaken nog verwacht 

• Onderhoud aan de baan (indien nodig) 

• Opruimen van de tafels,en je vuil weggooien in de daarvoor bestaande vuilnisbakken. 
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Ongeschreven regels (zeker niet onbelangrijk!) 

• "Leven en laten leven". Ofwel probeer het netjes te houden bij inhaalpogingen. Als het onverhoopt misgaat 

laat je opponent dan weer passeren en probeer het later nog eens. 

• Zit er een snellere deelnemer achter je: Maak ruimte voor deze deelnemer en laat hem/ haar passeren. De 

wedstrijdleiding zal indien nodig hierbij assisteren. 

• De wedstrijdleiding heeft altijd gelijk!!!! 

• Als je een fout maakt, is dat meestal je eigen schuld. Maak deze niet, en je hebt geen baaninzetter nodig.  

Dus geef de baaninzetter ook niet de schuld, dat het jou (te) veel tijd kost. 

 

Baaninzetten 

• Baaninzetters dragen een geel hesje 

• Baaninzetters fotograferen, telefoneren niet tijdens het baanzetten 

• Baaninzetters hebben een actieve houding 

• Baaninzetters houden het wedstrijdverloop in de gaten 

• Baaninzetters letten op de voorbij rijdende auto's binnen hun baanzetgebied (en dus niet alleen de kop van 

het veld) 

• Baaninzetten doen we direct na de eigen gereden heat. 

• Baaninzetten doen we voor elkaar en met elkaar 

• Doe het baaninzetten zo, zoals je het ook verwacht dat het voor jou gedaan wordt. 

 

Last but not least,  maak er een gezellige dag van voor 

iedereen!! 
 

 


