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24H Spa
Tengevolge van de problemen afgelopen jaar bij de 24 uren van Spa (in het begin van
die week), hebben we een overleg gevraagd en verkregen met de organisator en
wedstrijdleiding van SRO.
Tijdens dit overleg werd het volgende medegedeeld.
- Er zal één enkele SC zijn aan « La Source »
- De rode vlaglijn zal erg zichtbaar zijn voor de inrit naar de stands F1
- De Superpole wordt verlengd met een halfuur
- Verdeling van « hesjes » en petten aan de baancommissarissen
- Timing van donderdag 09u00 tot 23u30 en vrijdag van 09u00 tot 18u00. Tijdens
de VIP-ronden op het einde van de dag kunnen de baancommissarissen hun post
verlaten.
- 4 plaatsen van camping worden van elektriciteit voorzien (Ancienne douane,
Combes, dubbele linkse en bovenkant tegenover het centrum FOREM).
- Er is de aanwezigheid van een bewaker vanaf 26 juli ‘s ochtends, en dit aan de
bekende ingang van parking Combes. Enkel wagens voorzien van een LP kunnen
binnen !!!
- De postoversten zullen hun documenten op tijd krijgen, we proberen dat te doen
bij de 25h Fun Cup.
- Er wordt aan de baancommissarissen gevraagd om de interne verplaatsingen met
een wagen tot een minimum te beperken. Zeker op de interne wegjes van het
domein. (veel toeschouwers op de servicewegen). Probeer af te spreken om u
samen te verplaatsen = minder voertuigen.
We zullen er eveneens op toezien dat deze afspraken door beide partijen worden
nageleefd. Zodoende kunnen we genieten van een mooie editie 2016.
***************************************
Vergoeding
Vanaf 2017, zullen de wedstrijden met een langere aanwezigheid dan een dag, maar
geen 24 uren, een vergoeding generen van 25 EUR, het aantal baancommissarissen per
post wordt dan eveneens vastgelegd op 12.
***************************************
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Kalender
De kalender kan u terugvinden op : www.racb-track-marshals.be
- Porsche Super Cup : deze wedstrijd werd steeds georganiseerd als incentive
maar de RACB plaatste deze wel op de kalender. Het zou kunnen dat deze proef
voor ons zal wegvallen en zodoende, net als in het verleden, als incentive zal
behandeld worden. Gelieve daarvoor goed onze site en facebook te volgen.
- DMV GTC : Deze wedstrijd stond ingeschreven als incentive maar wordt een
officiële wedstrijd. Deze blijft dus op onze kalender staan.
***************************************
Overalls
De nieuwe overalls zullen binnenkort verder verdeeld worden. We hebben de RACB
gewezen op enkele onvolmaaktheden (kwaliteit) maar we hebben van hen nog geen
verdere feedback verkregen.
***************************************
Blusoefening
Een nieuwe sessie van blusoefeningen zullen georganiseerd worden in Francorchamps,
maar we hebben nog geen verdere info rond datum, timing. Gelieve voor verdere info
steeds onze website of facebookpagina te raadplegen.
***************************************
Feest van de commissarissen
Tot op heden, en dat ondanks onze niet aflatende vraag, heeft de RACB ons nog geen
definitief uitsluitsel of datum bezorgd. Het lijkt erop dat RACB dit wenst te doen in de
loop van 2016, we hebben alvast de datum van 8 mei 2016 naar voren geschoven…
***************************************
Toelating proef in het buitenland
De RACB heeft gemerkt dat bepaalde baancommissarissen stelselmatig naar het
buitenland gaan, maar hier in eigen land weinig of bijna geen aanwezigheden hebben.
Vanaf 2017 zal het verplicht zijn om 10% te behalen van de nationale prestaties
berekend in het voorbije jaar.
***************************************
Samenstelling van het Bureau
2 nieuwe nederlandstalige stagiaires zijn toegevoegd : Alain de Jonghe et Patrick Cnops.
***************************************
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Karting Mariembourg
Het kartingcircuit van Mariembourg is veranderd van eigenaar. Het doel van de
eigenaar is om het circuit te vernieuwen en de infrastructuur te verbeteren. Zodoende
kunnen er weer internationale wedstrijden aangetrokken worden.
We hebben een meeting gehad met de nieuwe uitbater van het circuit.
Tijdens deze vergadering werden de volgende afspraken gemaakt :
- Er wordt een aparte parking voorzien voor baancommissarissen.
- Het cafetaria zal om 7u00 opengaan
- 1 lunch en 15 EUR per dag voor elke presterende baancommissaris.
- 1 invité voor elke baancommissaris, de toegang tot het toilet is gratis voor de
baancommissaris en zijn / haar invité.
- Materiaal op post : 1 deelnemerslijst, wordt ‘s morgens bezorgd, 1 stel vlaggen, 1
radio, 1 paneel "SLOW", 2 borstels, 1 blustoeste (water/schuim)l van 8kg, 1
deken.
- Elke post wordt beter beschermd en duidelijk herkenbaar gemaakt.
Alles zal nog niet in orde zijn bij het eerste wedstrijdweekend van het jaar, maar we
volgen de gemaakte afspraken op.
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