Oud-Turnhout Rally Team
Reglement O.T.R.T. Challenge 2018
Wie kan deelnemen aan deze challenge ?
Hij of zij moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart voor het jaar 2018 van O.T.R.T..
Op de organisatie van de officiële autosportorganisaties ( F.I.A. -K.A.C.B. – V.A.S –
A.S.A.F.) moet ingeschreven worden onder O.T.R.T..

Hoe gaat men tewerk voor het samenstellen van de Challenge 2018
Om voor de Challenge in aanmerking te komen moeten de deelnemers aan de gestelde
voorwaarden voldoen.
Hij/of zij moet minstens 3 uitslagen behaald hebben.
Hij/ of zij die aan het einde van het seizoen 2018 met zijn/ haar 6 beste uitslagen de meeste
punten behaald heeft wordt winnaar van de Challenge.

Wedstrijden tellende voor de Challenge 2018.
Alle autosportwedstrijden die voorkomen op de officiële wedstrijdkalender van F.I.A .K.A.C.B – V.A.S.-A.S.A.F. en indien die er zijn de eigen organisaties van O.T.R.T..
Enkel wedstrijden met een eerbare finale of een redelijk aantal ingeschreven deelnemers ( 3 )
per klassen komen in aanmerking. Indien er geen 3 piloten geklasseerd zijn in de klasse dient
de officiële deelnemerslijst worden toegevoegd aan de officiële uitslag.

Uitslagen
De 6 beste uitslagen worden weerhouden voor dit kampioenschap.
Bij deze 6 uitslagen worden er max. 2 buitenlandse uitslagen weerhouden.
Voor wat betreft de uitslagen van de rallycross wedstrijden ingericht voor het Belgische en
Nederlands kampioenschap alsook VAS kampioenschappen en de eigen organisaties hoeven
de piloten geen uitslagen binnen te brengen. Voor alle andere wedstrijden moet de piloot zelf
een kopij van de officiële uitslag en bezorgen bij het bestuur van O.T.R.T. binnen de drie
weken na de wedstrijddatum.
Wedstrijden na 1 november 2018 uitgezonderd de eigen organisaties tellen niet meer mee
voor de Challenge
Indien er een algemene en een uitslag per klasse is dan zal enkel rekening worden gehouden
met de klasse uitslag.

Punten
Volgende punten kunnen worden verdiend.
1° plaats
2° plaats
3° plaats
4° plaats
5° plaats

50 punten
47 punten
45 punten
43 punten
41 punten

6° plaats
7° plaats
8° plaats
9° plaats
10° plaats

Vanaf plaats 11 worden de punten steeds verminderd met 1 punt.

39 punten
37 punten
35 punten
33 punten
31 punten

Voor de eigen organisaties van OTRT worden deze punten verhoogd met 10
Bij gelijkheid van punten zal men eerst rekening houden met het aantal overwinningen
vervolgens met het aantal 2°, 3°, 4° plaatsen enz.
Vervolgens is de uitslag van de OTRT inrichtingen doorslaggevend ( aantal 1°; 2° enz
plaatsen )
Punten welke niet voorzien zijn in dit reglement zullen door het bestuur worden bepaald
indien nodig.
Het bestuur van O.T.R.T. heeft steeds het recht om bepaalde personen uit te sluiten indien
deze het algemene belang van de club schaden.

Beker en prijzengelden.
Het bestuur van O.T.R.T zal voor dit kampioenschap geldprijzen voorzien voor de eerste 15
plaatsen.
Verder is er een mooie trofee voorzien voor de winnaar van de Challenge.
Al de leden welke in aanmerking komen voor geldprijzen of de beker dienen persoonlijk
aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Indien dit om een gegronde reden niet mogelijk is dient
men het bestuur hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
De prijsuitreiking zal doorgaan op 08 december 2018.

