“De Regiocup”
* Wat is de regiocup?
Kampioenschap verreden over vier verschillende wedstrijden.
* Door wie wordt dit kampioenschap georganiseerd?
A.C.T.O. Aengwirden , A.C.C. De Knipe, V.V.V. Oldeholtpade en Drentse Autocross Club.
* Waarom dit Kampioenschap?
Alle vier bovengenoemde clubs hebben de laatste jaren te maken met een teruglopende deelname in
de regioklasse, hierdoor is nu besloten om de handen ineen te slaan om zo weer aantrekkelijke
wedstrijden te organiseren voor zowel rijders als publiek.
* Waar worden deze wedstrijden gehouden?
Gersloot, Oldeholtpade, Zuidwolde (Drenthe) en De Knipe, de prijsuitreiking vindt plaats in cafe “de
knyp”na afloop van de wedstrijd verreden in De Knipe.
* Wat valt er te verdienen voor de eerste drie plaatsen aan het einde van het kampioenschap, let wel
een volledig verreden kampioenschap bestaat uit minimaal drie volledig verreden wedstrijden?
Uiteraard bekers voor de eerste drie, maar ook een goed gevulde prijzenpot. Voor de winnaar een
bedrag van € 250,- “belastingvrij”, voor de tweede plaats € 200,- en voor de derde plaats € 150,-.
* Zijn er nog dagprijzen te winnen?
Ja deze zijn er zeker, na een volledige wedstrijd inclusief finale zijn de volgende prijzen te winnen;
1ste plaats € 140,- , 2de plaats € 80,- , derde plaats € 50,- , vierde plaats € 30,- , vijfde plaats € 15,-.
* Hoe werkt de puntentelling van het kampioenschap?
Kampioenschapspunten behaal je alleen als je in de finale mag starten. Punten voor de nummers 1
t/m 15 in de finale
Plaats Punten
1e 27 6e 16
2e 24 7e 14
3e 22 8e 12
4e 20 9e 10
5e 18 10e 9

11e 8
12e 7
13e 6
14e 5
15e 4

Bij de totaaltelling voor het kampioenschap zal het slechtste resultaat (dus ook een 0
resultaat) niet meetellen voor de eindklassering. Dit is ongeacht of men heeft
deelgenomen.
De hoogst geklasseerde, eventueel na toepassing van de ex aequo regeling, kan aanspraak
maken op de titel Regio Kampioen(e).

* Wie kan er aan de regiocup deelnemen?
Als je woonachtig bent in de volgende genoemde gemeenten kun je deelnemen aan de regiocup.
gemeente Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Oostellingwerf, gemeente Opsterland,
gemeente Weststellingwerf, gemeente Steenwijkerland, gemeente de Wolden en gemeente
Hoogeveen.
* Hoeveel bedraagt de inschrijving?
De inschrijving voor het totaal van vier wedstrijden bedraagt € 60,-. Let op, een geldige rijderlicentie
is noodzakelijk om deel te nemen.
* Tot wanneer kan ik mij opgeven voor de regiocup?
Je kunt je opgeven tot en met 24 april 2022, ook ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd in
Tjalleberd aan de kassa kun je je nog inschrijven en dezelfde dag deel nemen aan de regiocup mits
het verschuldigde bedrag voor deelname is voldaan.
* Waar kan ik mij opgeven voor de regiocup?
Je kunt je opgeven via de site van www.autocrossluinjeberd.nl en www.autocrossdeknipe.nl of
www.drentseautocrossclub.nl en bij opgave vermelden dat je wil deelnemen aan de regiocup.
* Is het dan nog steeds mogelijk om aan 1 enkele wedstrijd deel te nemen?
Ja, het is mogelijk deel te nemen aan 1 wedstrijd en kans te maken op de dagprijzen, deelname
bedraagt € 20,- per wedstrijd maar deelname aan de regiocup is uitgesloten.
* Waar moet het voertuig aan voldoen om deel te nemen aan de regiocup?
Zie hiervoor het reglement regiocup 2022.

