N°2 (de C vers B ou de B vers A) (van C naar B of van B naar A)
Formulaire « EXAMEN 2018» Formulier.
Nom et signature du CP/Naam en handtekening van de PO :

…………………………………………
…………………………………………

N° d’équipe/N° van de ploeg

Nom et Prénom du candidat
Naam en voornam van de kandidaat :

…………………………………………………………………………….

Lic n° ………………….. Date de naissance/Geboortedatum : ……………………………….
Art. 5 :
L’âge minimum requis pour le chef de poste adjoint est de 25 ans. (licence B)
L’âge minimum requis pour le chef de poste est de 30 ans. (licence A). Il faut 3 années
complètes dans la licence inférieure (C ou B) avant d’obtenir la licence supérieure (B ou A).
Pour passer du niveau C au niveau B et du Niveau B au niveau A, le candidat doit obtenir 65 %
des points à l’examen théorique et atteindre 20 % du total de présences aux épreuves du
calendrier officiel du RACB Sport affectées d’un coefficient : pour chaque jour d’épreuve, le
RACB Track Marshals attribue un coefficient qui est inversement proportionnel à l’importance
de l’épreuve et d’autant plus faible que ce jour est proche du dimanche, dans l’ordre normal de
la succession des jours de la semaine.
L’âge limite pour l’obtention d’une licence supérieure à la licence C est de 60 ans.
De minimumleeftijd voor adjunct-postoverste is 25 jaar. (B licentie)
De minimumleeftijd voor postoverste is 30 jaar. (A licentie) Men moet 3 volledige jaren houder
zijn van respectievelijk een “C” of “B” licentie alvorens men de hogere licentie “B” of “A” kan
bekomen.
Om een hogere licentie te kunnen bekomen, bvb van C naar B of van B naar A te kunnen, moet
de kandidaat 65% van de punten behalen tijdens het theoretische examen en dient : 20%
aanwezigheden te hebben van het totaal der wedstrijden die op de officiële kalender van de
RACB Sport staat. Coëfficiënt: voor elke dag van een raceweekend, kent RACB Track
Marshals een coëfficiënt toe die omgekeerd evenredig is aan het belang van de wedstrijd met
een hogere coëfficiënt voor een bijv. vrijdag dan voor een bijv. zondag
De leeftijdsgrens tot het bekomen van een hogere graad bovenop de C licentie is vastgesteld
op 60 jaar.

Remplir également un formulaire ABC 2018 (N°1).
Een formulier ABC 2018 ook invullen (N°4).

Date/Datum : ……………………………..

Signature du candidat
Handtekening van de kandidaat : ……………………………………..

