Electric Radio Controlled Car Federation
Intern en algemeen reglement
De Electric Radio controlled Car Federation is een overkoepelende organisatie zonder winstoogmerk
opgericht op 01/01/2011 de afkorting is ERCCF, het webadres www.erccf.be, het mailadres
info@erccf.be , het officiële forum http://forum.erccf.be .
Lidmaatschap, opbouw en structuur
De federatie bestaat uit een raad van beheer zijnde stichtende bestuursleden, vertegenwoordigers
zijnde klassenverantwoordelijken. De raad van beheer heeft het recht om personen te weigeren
alsook het lidmaatschap te schrappen van leden en dit zonder het te rechtvaardigen.
Wat moet een club doen om erkende races te geven door het ERCCF?
1.
2.
3.
4.

Melden aan ERCCF dat zij een erkende race wil laten doorgaan en een datum opgeven.
De klasses respecteren die opgesteld zijn door ERCCF.
De reglementen van ERCCF respecteren.
Clubs die vorig seizoen een EPC lieten doorgaan hebben voorrang om een EPC te organiseren
op andere clubs het seizoen erna.

Waaraan moet een rijder voldoen om te mogen deelnemen ?
1. De rijder aanvaard de reglementen die gelden voor zijn klasse op het alsook het intern
reglement en het race reglement van het ERCCF.
Voordelen door het geven van een erkende race van ERCCF
1. Het ERCCF beschikt over een eigen website www.erccf.be waar alle informatie vermeld word
aangaande de erkende races, reglementen, wedstrijddatums clubs, meldingen, benodigde
formulieren.
2. Er is extra reclame en bekendheid voor uw club.
3. Extra inkomsten als u een erkende race door ERCCF geeft.
4. Dagprijzen geven is niet verplicht maar wel toegestaan.
5. Het ERCCF voorziet bekers voor de totaaluitslag.
Erkende races door het ERCCF
1. Erkende races zoals EPC , dit wil zeggen dat hiervoor in eenzelfde klasse hetzelfde reglement
geld in alle clubs die een erkende race organiseren.
2. De reglementen voor de erkende races worden tezamen gesteld door het bestuur en de
klassenverantwoordelijken en op de site vermeld van het ERCCF minstens 1 maand voor de
aanvang van de eerste Manche van het seizoen.
3. De club die een erkende race organiseert verbind er zich toe iemand te voorzien voor
wedstrijdleiding, technische controle, en beschikt over een werkend telsysteem.

4. De organiserende club voorziet een verzekering voor het evenement daar ERCCF geen enkele
aansprakelijkheid kan ten laste gelegd worden over de ongevallen die kunnen gebeuren.
5. Als een club de erkende race van ERCCF geeft zal ze 2€ per inschrijving afstaan behalve voor
de junior klasse aan ERCCF met een maximum van 50€, dit is om de site van ERCCF en de
bekers te bekostigen op het eind van het seizoen.
6. Uitslagen van de erkende races komen op de website van het ERCCF en dienen door de
organiserende club zo vlug mogelijk doorgegeven te worden.
7. Een organiserende club respecteert de klasses zoals ze vermeld zijn op de site van ERCCF.
8. De datums opgegeven door de clubs om een EPC te laten doorgaan mogen niet gewijzigd
worden en er mogen geen klasses weg gelaten worden, er kunnen wel uitzonderingen
toegestaan worden door het bestuur in geval van overmacht.
9. De veiligheid voor de rijders moet ten allen tijde gegarandeerd zijn, dit wil zeggen dat er een
verbandkist moet aanwezig zijn alsook moeten de baaninzetters een fluovestje dragen en
enkel de baaninzetters mogen zich op de piste bevinden als de race aan de gans is, rijders
blijven ten allen tijde op het podium en het podium is voorzien dat alle rijders voldoende
plaats hebben.
10. De baaninzetters moeten zo opgesteld staan dat zij het zicht van de rijders niet hinderen.
11. Bij deelname aan een erkende race mag het inschrijvingsbedrag de 10€ per inschrijving niet
overschrijden, voor de junior klasse is het maximale bedrag 5€ per inschrijving als er geen
familie eerste graad deelneemt in een andere klasse, neemt er wel een familie lid eerste
graad deel in een andere klasse dan mag de junior gratis deelnemen, er mag 3€ extra
gevraagd worden voor een uitleentransponder, als ook een waarborg van maximum 50€.
Financieel
1. ERCCF werkt volledig zonder winstoogmerk en dit wil dan ook zeggen dat de overgebleven
fondsen aan het eind van het seizoen zullen benuttigd worden ten voordele van de
deelnemende clubs.

