
 

 

Bijlage behorende bij Sportief reglement SLK klasse 2023  

Artikel 1 – Puntentelling / Kampioenschap  

De races die meetellen voor de Cup worden verreden over maximaal 30 minuten. Als 

een race wordt ingekort, zal het volledige aantal punten worden gegeven op basis 

van de door de Organisator bekend gemaakte officiële uitslag.  

1.1 Wedstrijdpunten  

Na elke race worden punten aan de ingeschreven Deelnemer van het 

desbetreffende team van de Mercedes-Benz SLK Cup toegekend.  

Alle wedstrijden (bestaande uit twee of drie races) tellen mee voor het Overall 

klassement. Punten worden toegekend aan het startnummer van de Auto die 

ingeschreven is door de Deelnemer(s).  

Punten worden alleen toegekend aan de Deelnemer(s) die zich aan het begin 

van het jaar hebben ingeschreven voor de SLK Cup 2023. Met een maximum 

van drie Deelnemers per team. Tijdens elke DNRT race wordt de puntentelling 

gehanteerd volgens onderstaande lijst. 

1.1.1 Schrapresultaat  

Als schrapresultaat worden de laagste punten van drie races in mindering 

gebracht, waarbij het niet uitmaakt in welk Evenement die races verreden 

worden.  

Plaats  Punten per wedstrijd   Plaats  Punten per wedstrijd  

1.   50      19   27  

2.   48      20   26  

3.   46      21   25  

4.  44      22  24  

5.   42      23   23  

6.   40      24   22  

7.   39      25   21  

8.   38      26   20  

9.   37      27   19  

10.   36      28   18  

11.   35      29   17  

12.   34      30   16  

13.   33      31   15  

14.   32      32   14  

15.   31      33   13  

16   30      34   12  

17   29      35.  11 

18   28      36.  10 



 

 

Pole Positon  : 1 punt 

 

1.2 – Ex-aequo  

Wanneer deelnemers een gelijk aantal punten heeft behaald zal de Cup organisatie 

de rangorde van de Cup en/of Dames Cup als volgt bepalen:  

- het aantal van de verkregen plaatsen (aantal 1e, 2e, 3e plaatsen enz.);  

- het resultaat van de laatste Wedstrijd.  

1.3 – Algemene Eindklassementen  

Het eindklassement van de Cup zal worden vastgesteld rekening houdend met alle 

resultaten verkregen in de wedstrijden van de kalender van de Mercedes-Benz SLK 

Race Cup 2023.  

De deelnemer of team met het hoogst aantal punten is de winnaar.  

Voor beide klassen zal een eindklassement worden opgesteld.  

De Cup organisatie stelt voor de winnaars nader te bepalen prijzen ter beschikking. 


