Wedstrijd reglement Formule 1 club Brunssum
Art. 1

Art. 1.a.
Art. 1.b.
Art. 1.c.
Art. 1.d.
Art. 1.e.

Ieder lid van de club heeft het recht om aan de competitie deel te nemen, maar is verplicht om voor de
opwarmronde de coureurs door te geven aan de wedstrijdleider via mail, telefoon of via website. (bij
telefonisch doorgeven is achteraf geen reclamatie mogelijk)
Men kan niet dezelfde naam op de eerste, tweede of derde plaats zetten. Men kan wel drie coureurs
vast zetten voor een jaar.
Bij verandering van keus moet de wedstrijdleider daarvan in kennis gesteld worden.
Als u per race de stand wilt doorgeven, moet u de wedstrijdleider hiervan op de hoogte stellen. Als u
het verzuimd deze stand door te geven wordt automatisch 0 punten ingevoerd.
Iedere speler heeft het recht om drie verschillende coureurs vast te zetten, en te zijner tijd te
veranderen maar voor de opwarm ronde.
Bij geen gehoor van u heeft u geen punten, op de website heeft u de mogelijkheid om in te vullen en te
kijken wat de kwalificatie is.

Art. 2

Puntentelling volgens de regels van de FIA. Eerste plaats 25 punten, tweede plaats 18 punten, derde
plaats 15 punten. Vanaf 5de voorlaatste race geen bekendmakingen.

Art. 3

Winnaar eindklassement is de speler met de meeste punten.

Art. 4.

De winnaar krijgt een gratis lidmaatschap voor het komend seizoen en € 50,- contant prijzengelgd.
De 2de plaats krijgt € 25,- in de hand.
En de 3de plaats krijgt € 12,50.

Art. 5

Bij een gelijke stand gelden de meeste eerste plaatsen en tweede plaatsen en derde plaatsen. Indien de
plaatsen 1, 2 en 3 gelijk zijn, dan wint degene met de meest maximale punten (58).
Art. 5.a. Mocht dit ook niet bepalen wie de winnaar is, dan beslist het lot, er is maar één winnaar!
Art. 5.b. Bij meerdere eindwinnaars die het gehele seizoen alleen de kwalificatiestanden hebben doorgegeven
zal art. 5.a. in gebruik worden genomen, er is maar 1 eindwinnaar. Alle anderen op deze plek zullen
worden genegeerd voor het eindklassement en de plaatsen 2 en 3 worden toegewezen aan degenen met
de op een na en op twee na hoogste punten.

Art. 6
De laagst geëindigde pool deelnemer ontvangt de poedelprijs.
Art. 6.a. Deelnemer dient minstens 10 wedstrijden gepoold te hebben.
Art. 6.b. Bij gelijke stand, zie artikel 5.
Art. 7

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van haar/zijn keus.

Art. 8

Het contact met uw wedstrijdleider gaat als volgt:
E-mail/:

pool@formule1-club.nl

Tel.Nr/SMS/app
Website:

06-44539925

www.formule1-club.nl

Maar ook persoonlijk, in de kroeg daar kijken wij live.

