Reglement Clubkampioenschap O.T.R.T. 2019.
Piloten welke in de loop van het seizoen een schorsing of een diskwalificatie oplopen wegens
niet conform voertuig, worden niet opgenomen in het kampioenschap.
Enkel wedstrijden met een eerbare finale of een redelijk aantal ingeschreven deelnemers ( 3 )
per klassen komen in aanmerking.

Regionale rijders rallycross
Voor wat betreft het clubkampioenschap voor de regionale piloten tellen alle wedstrijden die
voorzien zijn op de V.A.S. kalender 2019.
Het kampioenschap zal uitgeteld worden aan de hand van het aantal verreden wedstrijden
gelijk aan de VAS kalender rallycross.
- tot en met 5 wedstrijden
aantal – 1
- van 6 tot 9 wedstrijden
aantal – 2
Er zal een algemeen clubkampioenschap voorzien worden voor alle klassen samen.
Er zijn bekers voorzien voor de eerste 5 geklasseerde, verder is er ook nog een beker voorzien
voor de clubkampioenen per klasse.

Nationale rijders rallycross
Voor het clubkampioenschap van de Nationale rijders tellen alle wedstrijden die op de
officiële kalender staan.
Het aantal weerhouden wedstrijden is gelijk aan het Belgisch Kampioenschap.
Er is een algemeen kampioenschap voorzien voor alle Nationale rijders van de verschillende
divisies.
Punten behaald in verschillende divisies kunnen niet worden gecumuleerd.
Er zullen trofeeën voorzien worden voor de eerste vijf in het algemeen kampioenschap, en
voor de kampioenen per klasse.

Algemene bepalingen voor alle klassen.
Punten zijn gelijk aan de punten die voorkomen op de officiële einduitslag van de wedstrijd.
Het bestuur van O.T.R.T. heeft het recht om bepaalde piloten niet op te nemen in het
kampioenschap indien deze het algemene belang van de club schaden.
Voor deze clubkampioenschappen zullen ook geldprijzen voorzien worden.
De verdeling van de voorziene bedragen zullen naar alle billijkheid verdeeld worden over de
verschillende klassen.
In geval van gelijkheid van punten is volgende regel van toepassing
- Men zal eerst rekening houden met de punten en de beste resultaten behaald in
proeven waarmee men geen rekening heeft gehouden
- Indien de gelijkheid dan nog blijft bestaan zal rekening worden gehouden met het
aantal eerste, tweede, derde enz. plaatsen behaald in de kampioenschapwedstrijden
- Indien de gelijkheid dan nog blijft bestaan is de laatste wedstrijd van de kalender
bepalend.
Punten welke niet voorzien zijn in dit reglement zullen door het bestuur worden bepaald
indien nodig.

