Baanreglement RC DUIVEN.
Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement van Stichting RC DUIVEN.

Artikel 1: BETREDEN TERREIN VAN RC DUIVEN.
1.1. Het terrein van RC DUIVEN mag betreed en gebruikt worden door houders van een geldige RC DUIVEN
Aspirant-, Rookie-, of Racer Baanlicentie, afgegeven door het bestuur van RC DUIVEN.
1.2. Op het terrein van RC DUIVEN, is het verplicht om de RC DUIVEN Baanlicentie te dragen.
1.3. Houders van de RC DUIVEN Aspirant Baanlicentie jonger dan 16 jaar mogen alleen rijden op de racer baan
onder toezicht en begeleiding van een meerder jarige RC DUIVEN Aspirant-, Rookie-, of Racer Baanlicentie houder
en alleen in naleving van het RC DUIVEN Baanreglement.
1.4. Houders van de RC DUIVEN Rookie Baanlicentie mogen alleen rijden op de Rookie baan. Zij kunnen in overleg
met en onder begeleiding van een meerder jarige RC DUIVEN Racer Baanlicentie houder oefenen op de Racer baan.
1.5. Houders van de RC DUIVEN Racer Baanlicentie mogen rijden op de Rookie baan en op de Racer baan.
1.6. De RC DUIVEN Baanlicentie dient te voldoen aan de gestelde eisen, goed leesbaar te zijn en mag niet worden
aangepast of worden gekopieerd. (zie REGLEMENT VAN TOELATING, Artikel 1.9 ALGEMENE BEPALINGEN).
1.7. Verlies van de RC DUIVEN Baanlicentie dient onmiddellijk aan het Secretariaat van RC DUIVEN te worden
gemeld. Een duplicaat kan tegen het daarvoor vastgestelde bedrag worden verkregen.
(zie REGLEMENT VAN TOELATING, Artikel 4. OVERZICHT KOSTEN RC DUIVEN BAANLICENTIES).
1.8. . Op het terrein van RC DUIVEN, is het verplicht om de RC DUIVEN Baanlicentie te tonen wanneer
een RC DUIVEN Baanlicentiehouder, medewerker van Gemeente Duiven of wetshandhavers daarom vragen.
1.9. Wanneer een RC Duiven Baanlicentie wordt ingenomen voor een bepaalde duur, kan deze na de
invorderingsperiode en berichtgeving, tijdens openingstijden worden opgehaald bij het postadres van RC Duiven.
1.10. Bij het royeren van een RC DUIVEN Baanlicentie houder, wordt de RC DUIVEN Baanlicentie ingevorderd en
ongeldig gemaakt.
1.11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RC DUIVEN.
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1.3.

Artikel 2: WETGEVING EN VOORSCHRIFTEN.
2.1. Het aanwezig zijn en rijden op het terrein van RC DUIVEN, geschied geheel op eigen risico. RC DUIVEN is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ongevallen, verlies en diefstal. Alle activiteiten van de betreder, op het
terrein van RC DUIVEN, vallen onder de persoonlijke WA verzekering van die zelfde betreder. RC DUIVEN doet haar
uiterste best een ieder zijn veiligheid te waarborgen maar elk aanwezig persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar
eigen gedrag.
2.2. Op het terrein van RC DUIVEN is de Nederlandse wetgeving en Algemene Plaatselijke Verordening van de
Gemeente Duiven van toepassing. Betreders van het terrein van RC DUIVEN dienen zich gedurende het verblijf te
gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Bezoekers en deelnemers van een evenement, zijn op het
terrein verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en andere partijen,
aangewezen door het bestuur.
2.3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen op het terrein. De eerste keer zal er een
waarschuwing worden afgegeven. Indien dit een tweede keer wordt geconstateerd, zal de RC DUIVEN Baanlicentie
worden ingevorderd voor de duur van maximaal één jaar en treedt artikel 1 lid h in werking.
lid d: Het gebruik van verboden middelen is ten strengste verboden. Bij constateren zal dit gemeld worden bij de
Politie en zal de RC DUIVEN Baanlicentie worden ingevorderd voor de duur van maximaal één jaar en treedt artikel
één lid h in werking.
2.4. Onbehoorlijk gedrag, waaronder, schelden, vloeken, handgemeen en negeren van aanwijzingen van het bestuur
of door het bestuur aangewezen personen, krijgen één waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing zal de toegang
tot het terrein, voor de duur van 48 uur, worden ontzegt en zal de RC DUIVEN Baanlicentie tot die tijd worden
ingenomen. Indien de overtreding een dusdanige impact heeft, kan het bestuur ook zonder waarschuwing besluiten
om de toegang tot het terrein van RC DUIVEN voor langere tijd te ontzeggen en treedt artikel 1 lid h in werking.
2.5. Roken is weliswaar toegestaan maar wordt door RC DUIVEN ten zeerste afgeraden. Roken schaadt de
gezondheid, is verslavend en kan dodelijk zijn. Er kunnen ook jongeren aanwezig zijn en een roker geeft een slecht
voorbeeld. Het past niet bij het sportieve karakter van de hobby.
lid g: Er is een kleine afval emmer aanwezig en is alleen bestemd voor afval van verpakkingsmateriaal t.b.v. eten.
Overige afval neemt men mee en wordt niet achtergelaten op het terrein. Men laat het terrein van RC DUIVEN ten alle
tijden opgeruimd en schoon achter.
2.6 Op het terrein kunnen opnames worden gemaakt. Betreders van het RC DUIVEN terrein geven stilzwijgend
toestemming aan het bestuur en derden om deze opnames te gebruiken voor promotionele of educatieve doeleinden.
Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en
veiligheid op het terrein van RC DUIVEN. Wanneer iemand principiële bezwaren tegen het filmen heeft, geeft deze
dat zelf aan bij de filmer. Het besluit ligt bij de filmer of deze hier rekening mee houdt.
2.7. Het filmen door betreders van het terrein van RC DUIVEN, mag geen hinder opleveren voor anderen betreders
van het terrein van RC DUIVEN.
2.8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RC DUIVEN.
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2.3.

Artikel 3: BAANREGELS EN RIJGEDRAG.

3.1. Het is alleen toegestaan te rijden op de banen van RC DUIVEN met elektrische off-road voertuigen in de schalen
1:16 tot en met 1:8. Brandstof voertuigen zoals benzine en nitro, zijn verboden. RC DUIVEN heeft geen toestemming
voor deze voertuigen.

3.2 Rijders met een analoog zendsysteem, 27mhz of 40mhz, zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of ze wellicht
hetzelfde frequentie kanaal met andere delen. Traxxas auto’s maken gebruik van zgn. kristallen. controleer de kleur
van het kristal op de zender en ga na of een andere rijder deze kleur ook in gebruik heeft. Als er twee of meer
dezelfde kristallen aanwezig zijn, mag er maar 1 aan staan om zo ongelukken te voorkomen. Wanneer hier niet aan
wordt voldaan, zal de toegang tot het terrein tot zonsondergang worden ontzegd.
3.3. De rijrichting op de baan is linksom tegen de klok in. Men dient de rijrichting van de banen op te volgen. Het is ten
aller tijden ten strengste verboden om in tegengestelde richting te rijden om schade aan andermans- en eigen wagen
te voorkomen.
3.4. Heb respect voor elkaar en elkaars spullen. Bij roekeloos rijgedrag, wat wordt gezien als bewust schade
toedienen aan een anders zijn spullen of aan een persoon, is de veroorzaker verplicht de toegedane schade te
vergoeden. Er is hier geen discussie over mogelijk.
Vervolgens kan de RC DUIVEN Baanlicentie van de veroorzaker, door het bestuur, wedstrijdleiding of aangewezen
persoon ter plaatsen, ingenomen worden waarna de houder van de baan verwijderd wordt.
3.5. Van ieder wordt sportief rijgedrag verwacht, dit met het oog voor onervaren rijders en de kans dat er kleinere
auto’s op de baan zijn.
3.6. Bij onsportief en roekeloos rijgedrag word eenmalig gewaarschuwd. Bij een tweede waarschuwing wordt de
toegang tot het terrein voor één maand ontzegt en treedt artikel 1 lid h in werking.
3.7. Bij crashes of stilstaande auto’s wordt de snelheid dusdanig verminderd dat dit geen gevaar vormt voor
baaninzetters of andere personen die de baan betreden. Iedereen moet veilig zijn werk kunnen uitvoeren.
3.8. Wanneer de auto niet verder kan rijden vanwege bijvoorbeeld schade of omdat deze op zijn kop ligt, is het ten
strengste verboden om gebruik te maken van gas of stuur bediening. Indien er toch gas wordt gegeven, zal de auto
direct van de baan worden gehaald voor de duur van een uur.
3.9. Het is ten aller tijden ten strengste verboden om op welke wijze dan ook, wijzigingen aan te brengen aan de
banen of het terrein van RC DUIVEN zonder toestemming van het bestuur van RC DUIVEN.
3.10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RC DUIVEN.

Met deze revisie komen alle voorgaande versies te vervallen.
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