2017 VOHR

HOOFDSTUK 9 : BFOV – STEWARDS
1. Iedere BFOV steward is drager van een identificatiebadge (voorbeeld zie bijlage 12)
2. Voor elke rally zullen er BFOV-stewards voor de conformiteitskeuring en voor de
controle van de organisatie en verloop van de wedstrijd aangeduid worden.
3. De BFOV-stewards zullen volgens de BFOV afspraken vergoed worden aangaande de
verplaatsingen. Hiervoor bezitten de BFOV-stewards een typeformulier dat ze aan het
secretariaat van de BFOV dienen te bezorgen.
4. De organisator dient voor elke BFOV-steward dezelfde voorzieningen (dranken en
maaltijden) te voorzien als deze voor de deelnemers. Indien de BFOV-stewards dienen te
overnachten dan dienen de kosten gedragen te worden door de organisator.
5. De organisator dient aan de BFOV-stewards een volledig dossier te overhandigen. Dit
houdt de volgende documenten in :
- copie van vergunning provinciebestuur
- copie vergunningen gemeenten
- copie van het verzekeringsattest
- volledige deelnemerslijst
- een uitgestippelde kaart (kleur+max 1/50.000) met aanduiding van al de tijdscontroles
- een volledige timing
- een voorbeeld van de rittenbladen per categorie
- alle routeboeken (2 exemplaren)
- rallyborden
- op het einde van de proef moet de organisator de volgende documenten aan de steward
overhandigen :
- een copie van de gepubliceerde klassementen (tussentijdse- en eindklassementen)
- de conformiteitsfiches
6. De BFOV-Stewards bezorgen binnen de 10 dagen na de wedstrijd hun verslag aan de
verantwoordelijke van de Commissie voor Historische Evenementen.
7. De beperkte commissie bespreekt het verslag van de BFOV-steward (2 à 3 maal per jaar
komt deze beperkte commissie samen). Na de bespreking van het verslag van de BFOVSteward, wordt er een schrijven gericht aan de organisator met een overzicht van de
opmerkingen en een copie van het verslag van de BFOV-Steward.
8. Indien de organisator niet akkoord gaat met deze bemerkingen, dan dient hij zijn grieven
schriftelijk kenbaar te maken aan de verantwoordelijke van de Commissie voor
Historische Evenementen, die op zijn beurt een vergadering zal plannen tussen de
organisator en de BFOV-Steward.
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