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Feest van de baancommissarissen
Het feest van de baancommissarissen , voorzien op 17 oktober 2015, werd geannuleerd
door RACB Sport.
We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
***************************************
Kotje Post 1 te Zolder
Op het initiatief van de RACB Track Marshals werd er een nieuw kotje geplaatst op
post 1. Het is meer een bergplaats waarin de baancommissarissen hun spullen kwijt
kunnen. Het is niet meer nodig om een plaatsje in een box te zoeken.
***************************************
Wijzigingen meeting 12 uren van Mettet
De voorziene meeting 12uren van Mettet, wordt de 10 uren van Mettet. Deze proef zal
plaatsvinden over anderhalve dag, met name vrijdagnamiddag en zaterdag. De timing
kan je terugvinden op de internetsite.
***************************************
Verdeling van de overalls RACB Track Marshals
We hebben de laatste overalls ontvangen, ze zullen verder verdeeld worden bij de
komende wedstrijd, de 24 uren 2PK in Francorchamps. Gelieve zeker eerst te komen
passen om je maat te kennen.
***************************************
Badges en stickers
Onze nieuwe badges en stickers, met het logo van RACB Track Marshald, zijn al even
gearriveerd.
Je kan ze kopen voor de prijs van 8 EUR per badge en 3 EUR per
sticker. Indien samen is de prijs 10 EUR. Je kan deze aankopen bij elke pointage.
Het nieuwe logo staat eveneens op de nieuwe overalls.
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Handleiding
De handleiding voor de stagiairs is verkrijgbaar in cursusvorm. Elke stagiair kan deze
bekomen bij de pointage. Deze handleiding is eveneens onder elektronische vorm te
vinden op onze website.
***************************************
Coëfficiënt punten voor de stagiaires
Omwille van de wijzigingen bij de laatste wedstrijden werd de puntenverdeling herzien.
Het detail kan je terugvinden in de kalender, te vinden op de site van de RACB TM.
Een overzicht van de huidige situatie van elkeen kan je er eveneens terugvinden.
We herinneren jullie eraan dat dit belangrijk is voor de stagiaires C, B en A.
***************************************
Formulier voor de buitenlandse baancommissaris
Een nieuw formulier is ter beschikking op de pagina « buitenlander » op onze website.
Indien jullie buitenlandse marshals hebben die wensen te werken bij onze wedstrijden,
gelieve ze te verwijzen naar deze pagina.
Het document dient verstuurd te worden naar : info@racb-track-marshals.be. Vanaf
2016 zal elke aanvraag verplicht via deze weg verstuurd moeten worden.
***************************************
Nieuwe nummering van de posten
Een nieuwe nummering van de posten op de circuits van Zolder en Francorchamps is
van toepassing. Je kan de details opvragen via onze website op de pagina « circuits ».
***************************************
Individuele deelname
Regelmatig krijgen we de vraag van marshals die wensen mee te werken aan een
bepaalde wedstrijd, maar waarbij hun ploeg niet ingeschreven heeft.
We wensen hierbij toch te herhalen dat als een ploeg niet ingeschreven heeft volgens de
normale procedure (inschrijving via de postoverste), je steeds individueel kan
inschrijven. Dit kan dan via je eigen postoverste of via de wedstrijdverantwoordelijke
van de RACB Track Marshals.
Je zal dan, tijdens dat weekend, toegewezen worden bij een andere ploeg. ( mogelijks
voilgens jou keuze).
De naam van de verantwoordelijke RACB Track Marshals kan je steeds terugvinden op
de pagina « kalender » van onze website.
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