BMW E36 CUP KLASSEMENT REGELS 2019
Art. 7.1 Puntentelling.
De races, tellend voor de Cup, worden verreden over minimaal 45 minuten en maximaal 60 minuten.
Als een race wordt ingekort, zal het volledige aantal punten worden gegeven op basis van de door de Organisator
bekend gemaakte officiële uitslag.
Wedstrijdpunten:
Na elke wedstrijd worden punten toegekend voor het Overall Kampioenschap BMW E36 Cup 2019 en de
Rookie BMW E36 Cup 2019.
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Pole position:
1 Punt
Snelste ronde in de race: 1 Punt
Deelnemers kunnen punten krijgen als ze minimaal 75% van de winnaars afstand hebben afgelegd.
Art. 7.1 Handicap Seconden.
Handicap seconden worden na iedere race per deelnemer opgelegd.
1: 15 sec.
Een deelnemer met handicap seconden:
4: -5 sec.
2: 10 sec.
5: -10 sec.
3: 5 sec.
6: -15 sec.
De handicapseconden worden toegekend aan de deelnemer en de eventuele gastdeelnemer.
Als een deelnemer een race niet rijdt blijven de handicapseconden staan voor het daarop volgend evenement.
Twee deelnemers delen een auto: Als twee deelnemers verschillende handicapseconden hebben telt het hoogst
aantal.
Art. 7.2 Gastdeelnemer begint met 15 handicapseconden in hun eerste race.
Art. 7.3 Reguliere Deelnemers: Voor het seizoen begint dient men maximaal drie reguliere deelnemers voor een
auto aan te melden. Rijdt men met andere deelnemers vervallen die punten die gehaald zijn met die betreffende
deelnemer.
Art. 7.4 Rookie Deelnemers
Art. 7.1, 7.2 en 7.3 gelden ook voor het Rookie Kampioenschap.
Als een Rookie zich bij de Rookie E36 Cup in de top 5 rijdt, promoveert de Rookie automatisch naar de BMW E36
Cup.
Art. 7.5 Algemene Eindklassementen.
Het eindklassement van de Cup zal worden vastgesteld, rekening houdend met alle resultaten verkregen in de
wedstrijden van de kalender van de BMW E36 Cup 2019.
De deelnemer met het hoogst aantal punten is de winnaar.
Art. 7.6 Ex-aequo
Wanneer meer deelnemers een gelijk aantal punten heeft behaald zal de Cuporganisatie de rangorde van de Cup
als volgt bepalen:
- het aantal van de verkregen plaatsen (aantal 1e, 2e, 3e plaatsen enz.);
- het resultaat van de laatste wedstrijd.
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