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ACV Rang Pang organiseert autocross wedstrijden voor het eigen
clubkampioenschap. Deze wedstrijden wordt verreden in overeenstemming met de
volgende reglementen: FIA Internationale Sporting Code, KNAF algemene
reglementen zoals gepubliceerd op de website van de KNAF (www.knaf.nl),
Reglementen van de Sectie autocross, het technisch reglement ACV Rang Pang en
dit Huishoudelijk Reglement Iedereen die lid is, moet kennis hebben genomen van
deze reglementen en deze ook naleven.
ACV Rang Pang is een vereniging die van iedereen die lid is verwacht dat zij
meehelpen met de opbouw voor de wedstrijd en/of het opruimen na de wedstrijd. Als
voorbeeld het maken van reclame voor ACV Rang Pang wedstrijden.
Het doel van het gestelde onder punt 2 is dat we een vereniging zijn die met elkaar bestuur en leden - ervoor zorgen dat we kunnen doen wat we graag willen doen nl.
wedstrijden rijden.
Aan het begin van het seizoen kun je aangeven op welke wedstrijd je wilt helpen.
Op de afgesproken tijd en plaats krijg je instructies wat er voor werkzaamheden
gedaan moeten worden.
Wanneer je benaderd bent om te helpen opbouwen en of opruimen, meld je je op de
daarvoor aangewezen plaats en je meldt je na afloop ook weer af.
Eenmaal aangemeld wordt er verwacht dat je de afspraken nakomt. Als dit niet het
geval is, behoudt het bestuur zich het recht voor om sancties op te leggen.
Lid van de vereniging ben je nadat je betaling van de contributie is ontvangen en de
benodigde formulieren op een juiste wijze zijn ingevuld en bij het secretariaat
ingeleverd.
Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, kan dit alleen door schriftelijke opzegging voor
1 december.
Leden hebben vanwege hun lidmaatschap gratis toegang -via hun
lidmaatschapskaart- voor wedstrijden door ACV Rang Pang zelf georganiseerd. Een
deellid heeft gratis toegang tot de 3 te rijden wedstrijden door ACV Rang Pang zelf
georganiseerd. Die kaart moet je als lid altijd bij je hebben en kunnen tonen. Verlies
van de lidmaatschapskaart moet gemeld worden bij het secretariaat. Een duplicaat
wordt verstrekt tegen de geldende kosten.
Er is standaard een schrapwedstrijd, je kan zelf kiezen welke wedstrijd je schrapt. Je
hoeft niet aanwezig te zijn die dag, maar je wel afmelden bij het secretariaat. Indien je
alle wedstrijden hebt gereden, wordt je slechtste resultaat geschrapt.
Het bestuur kan met opgaaf van redenen een lid of deelnemer weigeren.
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ACV Rang Pang is aangesloten bij het enige erkende orgaan in Nederland voor de
autosport genaamd de KNAF.
De deelnemer kan alleen deelnemen onder de reglementen van de KNAF en mogelijke
aanvullingen van ACV Rang Pang.
De deelnemer rijdt voor eigen risico en kan de organisatie niet aansprakelijk stellen voor
wat er voor, tijdens en na de wedstrijd plaatsvindt. De deelnemer is te allen tijde
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid.
De deelnemer moet zich houden aan de uitspraken en aanwijzingen van de
wedstrijdleiding. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de baancommissarissen en
officials op.
Alle meegebrachte zaken, voertuigen e.d. begeven zich voor eigen risico op het wedstrijd
terrein en mogen niet worden achtergelaten.
Gastrijders: Deze deelnemer heeft met 1 persoon die een crossauto bij zich heeft gratis
toegang tot die wedstrijd. De gastrijder betaald voor deelname inschrijfgeld in de
jurywagen.
Het is niet toegestaan om (fris)drank in glas mee het wedstrijd terrein op te nemen.
De deelnemer mag op aanwijzen van de organisatie het rennerskwartier betreden en
verlaten.
Hulpdiensten hebben voorrang bij betreden en verlaten van het wedstrijdterrein.
Het afsleep materiaal staat ter beschikking van de organisatie. Het is de deelnemer niet
toegestaan hiervan individueel gebruik te maken.
Een klasse is pas levensvatbaar als er ten minste 7 leden zich hebben ingeschreven voor
die klasse bij aanvang van het seizoen. Aanvang van het seizoen is voor 1 maart.
Op de organisatie na mogen er geen quad, trike, brommer of ander gemotoriseerd voertuig
op het terrein. Uitzondering hierop zijn de deelnemende voertuigen en de voertuigen
waarmee die getransporteerd worden.
Tijdens het verloop van een evenement georganiseerd door ACV Rang-Pang zijn de
jurywagen en het middenterrein alleen toegankelijk voor daarvoor bevoegde medewerkers
die in opdracht van de vereniging werkzaam zijn, en voor leden en/of deelnemers die
daarvoor toestemming krijgen van de wedstrijdleider of het wedstrijdsecretariaat..
Enige verbale en/of lichamelijk uiting ook via de bekende social media’s door
deelnemer(s), medewerker(s) en/of toeschouwer(s) jegens deelnemer(s), medewerker(s)
en/of toeschouwer(s) van een zal niet worden getolereerd door bestuur van ACV Rang
Pang,
Bij alle zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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