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Race @ Model Race Genk
Open Club
Belgian Open e-GP
Nitro-West-Masters #3
GP MRG 2020
Open Asphalt Interclub 2
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Inschrijven via MyRCM : https://www.myrcm.ch/

26/7/20 Open Club MRG 1/8 en 1/10, € 15
Reglement : voor onze Open Club wedstrijd volgen we zoals steeds de FBA-regels, met uitzondering
op de banden. Er zijn geen hand-out banden voor 1/8 en het staat rijders vrij om banden te
prepareren zolang er maar geen gevaarlijke en voor de gezondheid schadelijke producten worden
gebruikt. https://www.fba-rc.be/
1+2/8/20 Belgian Open e-GP MRG, 1/10 en 1/8 Elektro, € 12
Reglement: de FBA-regels voor de 1/10 elektro klassen en de 1/8 elektro klassen. Wel 2
verschillende FBA secties = dus 2 afzonderlijke reglementen! (zie www.fba-rc.be)
Electro klassen: 1/10 Fronti +13.5 EFRA + Modified EFRA + 13.5 ETS en 1/8E PAN en 1/8E Open,
echter minimum 5 inschrijvingen per klasse nodig om deze effectief te rijden
Geen hand-out banden, banden smeren toegelaten.
Vanwege de beschikbaarheid van 1/10 elektro banden zullen er bovenop de in het reglement
opgenomen banden ook de VT-V8T-PG36R en de Volante V8T 1/10 TC 36R Rubber Tire Pre-glued
toegelaten worden. https://www.fba-rc.be/
8+9/8/20 Nitro-West-Masters, 1/8 IC + 1/10 IC, € 26 (+ €3 verzekering)
Reglement: Voor deze wedstrijd gelden de regels die door de NWM organisatie (Uwe Baldes)
worden gecommuniceerd. Op vlak van Corona preventie werden deze wel met Model Race Genk
afgesproken en volgen ze dan ook de richtlijnen zoals opgegeven door de Belgische overheid en
stad Genk. http://nitro-west.de/
29+30/8/20 GP MRG 2020, 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Electro & 1/10 13.5 EFRA, € 20
Reglement: het FBA reglement 1/10 Elektro 13.5 EFRA en sectie 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Elektro met
wedstrijdverloop 2019. Max 60 deelnemers
Hand-out banden van FBA (= € 50 voor 3 sets), smeren enkel toegelaten in elektro klassen.
12+13/9/20 Open asphalt interclub challenge, FBA rules 2020 & hand-out tires, € 15
Reglement: het FBA reglement sectie 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Electro met wedstrijdverloop 2020. De 2
1/8 Electro klassen rijden bij dit wedstrijdverloop geen kwalificaties op zondag. Wel een wedstrijd
met 3 series in voormiddag en 3 series in de namiddag. Eindrankschikking is volgens som van de 2
wedstrijden. https://www.fba-rc.be/
Hand-out banden van FBA, smeren enkel toegelaten in elektro klassen.
4/10/20 Open Club MRG & Rc Le Mans: 1/8 en 1/10, € 15
Reglement: zie 26/7 en RC Le Mans op https://www.rc-lemans.com/

Er gelden wel steeds preventieve corona maatregelen en we verwachten dat iedere aanwezige
deze volgt. Het belangrijkste blijft de veiligheid van de deelnemers en hun familie!
De regels zijn eenvoudig:
- Kom niet naar de wedstrijd indien je niet fit bent. Zeker niet als je koorts hebt.
- 1.5 m afstand bewaren, mondmasker verplicht indien mensen korter bij elkaar willen staan of
zitten (uitzondering gezinsleden)
- Mondmaskers:
o Bij meer dan 15 aanwezigen in 1 grote paddock tent is er een mondmasker verplicht
wanneer je niet aan je werkplek zit of staat. Je kan dan dus niet rondlopen in de tent
zonder een masker te dragen. (natuurlijk steeds over neus en mond.)
o Bij meer dan 30 aanwezigen op het terrein vragen we iedereen met een mondmasker
rond te lopen in de paddock en pits. Enkel op de parking is er dan geen draagplicht.
o Er kan nooit onder de tent gerookt worden. Roken is enkel toegelaten in open lucht.
- Kantine = afhaal-systeem:
o Digitaal betalen via Payconiq, of gepast geld. We geven geen wisselgeld terug.
o Drank = via bestelformulier te bestellen via venster aan de pits zijde van de kantine.
Dit bestelformulier is gelijktijdig de drankenkaart (oude MRG-kaart kan je omruilen.) en
op voorhand te betalen. Gevraagde drank wordt klaargezet op tafel aan ingang van
kantine.
o Eten = ook via bestelformulier, af te rekenen bij afgeven van bestelling.
o Eten en drinken kan buiten in open lucht of in de paddock aan eigen werkplek.
o Eten en drinken blijft een belangrijke bron van inkomsten. De club dankt iedereen die via
deze weg de club steunt.
- Toiletten zijn zeker open.
o Maximum 4 personen binnen in de unit.
o Deze worden 's morgens en 's middags ontsmet, natuurlijk handen wassen na ieder
toiletbezoek en er is zeep aan wasbak. (zeep + wassen is beter dan alcohol gel. Alcohol
gel wel aanwezig bij afhaaltafel kantine.)
- Max 7 rijders op rijderspodium of mondmaskers verplicht voor alle rijders op podium.
o Gemarkeerde staanplaatsen zijn te respecteren.
o Bij meer dan 7 piloten op rijderspodium is mondmasker verplicht.
o Er zijn dus zeker heats waarbij maskers op rijdersstelling verplicht zijn.
- Pits: indien mechaniekers in de pits
o Max 1 mechanic per rijder, en die mag enkel zijn piloot helpen!
o Verboden om materiaal gemeenschappelijk te gebruiken met een andere
rijder/mechanic tenzij er handschoenen worden gedragen.
- Wedstrijdleiding:
o Verboden toegang tot de deze ruimte. Enkel wedstrijdleider.
- Bij het niet volgen van deze regels vragen we om het terrein te verlaten. Als rijder wordt je
natuurlijk geschrapt in het resultaat.
Speciale aandacht = vooraleer naar de wedstrijd te komen.
- Installeer aub thuis reeds de Payconiq app op je smartphone. Dit dien je thuis te doen omdat je
eerste keer een aanmelding moet doen waarbij je een kaartlezer van je bank nodig hebt.
(uitzondering indien je reeds de “its me” app gebruiken en je bank toe laat om deze te
gebruiken om een eerste keer aan te melden.)
- Zorg zelf voor je eigen mondmasker. (ze worden verkocht in supermarkt)
- Gelieve geen toeschouwers uit te nodigen voor deze wedstrijd, als er meer dan 30 mensen
aanwezig zijn in de paddock zal iedereen overal een mondmasker moeten dragen, als er toch
toeschouwers langskomen vragen we dat ze niet in de paddock tenten komen. Toeschouwers
kunnen ook niet in de kantine ruimte.

