PUNTENTELLING BEHORENDE BIJ WESTFIELD REGLEMENT 2020

Artikel 1 - Puntentelling

Per race krijgt de rijder die als eerste geklasseerd is 40 punten. De rijder die als tweede is
geklasseerd krijgt 37 punten. De rijder die als derde is geklasseerd krijgt 35 punten. De rijder
die als vierde is geklasseerd krijgt 34 punten. De rijder die als vijfde is geklasseerd een punt
minder, enzovoort, waarbij aan elke geklasseerde rijder tenminste 5 punten worden
toegekend. De pole position levert per evenement 1 punt op. Per race wordt voor de snelste
ronde ook 1 punt toegekend.
Voor het seizoen klassement worden de punten van alle races opgeteld. Na de laatste race
worden de punten van de drie slechtste races geschrapt, waarbij een niet gereden race ook
als schrapresultaat mag worden aangemerkt. De stand in het rijders club kampioenschap
wordt bijgehouden op de website van de Westfield Rijdersvereniging.
Artikel 2 - Succesballast & Succesrijhoogte
Om de gelijkwaardigheid tussen de auto’s en ‘close racing’ te bevorderen dienen bepaalde
rijders gedurende een evenement te rijden met succesballast. De succesballast is gebaseerd
op de stand in het kampioenschap voorafgaand aan het evenement (met uitzondering van het
eerste evenement) en wordt elk evenement opnieuw vastgesteld. De volgende
ballastgewichten dienen te worden gemonteerd:

Klassements positie na voorgaande evenement
Succesballast / Gewicht boven minimum
wagengewicht met en zonder rijder.

1
30kg

2
20kg

3
10kg

Succesballast dient voor aanvang van het eerste onderdeel van het evenement in de
desbetreffende Westfield Clubracers gemonteerd te zijn en is te herkennen zijn aan de rode
kleur.
Naast succesballast wordt de rijhoogte achter aangepast op basis van de stand in het
kampioenschap voorafgaand aan het evenement (met uitzondering van het eerste evenement)
en wordt elk evenement opnieuw vastgesteld.

Klassements positie na voorgaande evenement
Wagenhoogte achter minimaal

1
165mm

2
155mm

3
145mm

De Westfield Rijdersvereniging zal de organisator van een evenement voor de Westfield
Clubracer Klasse ten minste zeven dagen voor de datum waarop dat evenement zal
plaatsvinden informeren welke rijders de verplichting hebben tot het meevoeren van welke
hoeveelheid succesballast en hun minimale wagenhoogte achter.

