Reglement DHRC-clubkampioenschap 2019
versie: 18 december 2018
Artikel 1. DHRC-clubkampioenschap
Het DHRC-clubkampioenschap staat open voor DHRC-leden. Zij doen hier automatisch aan mee. Wanneer iemand zich in de loop van het jaar aanmeldt als DHRC-lid krijgt hij (zij) punten vanaf het moment van aanmelden. Eerder behaalde resultaten tellen niet mee. Bestuurders en navigatoren nemen
op individuele basis deel aan het clubkampioenschap en kunnen daarin persoonlijke titels halen.
Het clubkampioenschap kent drie klassen, namelijk de Expertklasse, de Sportklasse en de Clubklasse.
De Moderne Clubklasse telt niet mee voor het clubkampioenschap.

Artikel 2. Meetellende rally's
De volgende door de DHRC georganiseerde rally’s tellen mee voor het clubkampioenschap 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

KLIP I op 23 maart 2019;
KLIP II op 29 juni 2019;
KLIP III op 7 september 2019;
KLIP IV op 2 november 2019 (dagrally, gezamenlijke rally met de NRF);
Rallyhappening op 7 en 8 december 2019.

De Midzomeravondrit telt niet mee voor het clubkampioenschap.

Artikel 3. Puntentelling
Per rally en per klasse krijgt een deelnemer klassementspunten op basis van zijn positie in het eind klassement van de desbetreffende rally. Een eerste plaats levert 25 punten op, een tweede plaats 24
punten, enzovoorts. Er is steeds één punt verschil in opeenvolgende klasseringen. Nummer 25 krijgt
één punt, Deelnemers met klassering 26 en lager krijgen geen punten.
De punten, behaald bij KLIP IV, de gezamenlijke rally met de NRF , worden met anderhalf vermenigvuldigd: de eerste plaats levert 37,5 punten op, de tweede 36, enzovoorts.
De punten, behaald bij de Rallyhappening, worden met twee vermenigvuldigd: de eerste plaats levert
50 punten op, de tweede 48, enzovoorts.
Deelnemers krijgen punten als bestuurder of als navigator, mits zij zich in die hoedanigheid voor de
desbetreffende rally hebben ingeschreven en de rally in die hoedanigheid hebben gereden. Indien zij
voor de rally hun hoedanigheid willen wijzigen, dienen zij dat voorafgaand aan de start aan de wedstrijdsecretaris of bij de start aan de starttafel op te geven.

Artikel 4. Aantal meetellende resultaten
Nadat de Rallyhappening is verreden, wordt het eindklassement opgemaakt. Daarbij worden per deelnemer de behaalde punten opgeteld met inachtneming van onderstaande punten.
✔

Een deelnemer moet minimaal aan twee rally's in dezelfde klasse en in dezelfde functie hebben deelgenomen, om voor plaatsing in het eindklassement te worden opgenomen.

✔

Voor het eindklassement tellen de vier beste resultaten.

Deelnemers die in dezelfde functie zowel in de Expertklasse als in de Sportklasse van de meetellende
evenementen meedoen, krijgen alleen punten toegekend voor de Expertklasse clubkampioenschap.
Resultaten behaald in de Sportklasse van de rally's tellen voor hen niet mee.
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Deelnemers die in dezelfde functie zowel in de Sportklasse als in de Clubklasse van de meetellende
evenementen meedoen, krijgen alleen punten toegekend voor de Sportklasse van het clubkampioenschap. Resultaten behaald in de Clubklasse van de rally's tellen voor hen niet mee.

Artikel 5. Ex aequo regeling
Indien twee of meer personen met een gelijk aantal punten eindigen en zij beiden hebben deelgenomen aan aan de Rallyhappening bepalen de klasseringen hierin hun stand in het clubkampioenschap.
Hebben zij niet beiden deelgenomen aan de Rallyhappening dan wordt hun klassering als volgt bepaald:
1. Naar het aantal behaalde eerste plaatsen in de betreffende klasse.
2. Naar het aantal behaalde tweede plaatsen in de betreffende klasse.
3. Enzovoort.
Als dit niet voldoende is voor een beslissing dan zal het beste resultaat in de eerste rally waaraan de
betreffende personen beiden hebben deelgenomen, de doorslag geven.

Artikel 6. Standen
De DHRC houdt de standen - zowel tussenstanden als de eindstand – bij en publiceert die op haar
website www.dhrc.nl.

Artikel 7. Prijzen en prijsuitreiking
De DHRC stelt voor de drie hoogst in het clubkampioenschap geëindigde bestuurders en navigatoren
in de Expertklasse, Sportklasse en Clubklasse prijzen ter beschikking.

Artikel 8. Promotie
1. Wanneer een deelnemer in 2018 bij de beste drie geklasseerden in de Expertklasse heeft behoord, kan hij (of zij) in 2019 uitsluitend deelnemen in de Expertklasse van het clubkampioen schap en kan hij alleen deelnemen in de Expertklasse van een KLIP en de Rallyhappening. In
2020 is de deelnemer weer vrij in zijn keuze, met inachtneming van het gestelde in dit artikel.
2. Wanneer een deelnemer in 2018 bij de beste drie geklasseerden in de Sportklasse heeft behoord, kan hij in 2019 uitsluitend deelnemen in de Expertklasse van het clubkampioenschap
en kan hij alleen deelnemen in de Expertklasse van een KLIP en de Rallyhappening. In 2020 is
de deelnemer weer vrij in zijn keuze, met inachtneming van het gestelde in dit artikel.
3. Wanneer een deelnemer in 2018 bij de beste drie geklasseerden in de Clubklasse heeft be hoord, kan hij in 2019 uitsluitend deelnemen in de Sportklasse van het clubkampioenschap en
kan hij alleen deelnemen in de Sportklasse van een KLIP en de Rallyhappening. In 2020 daarop is de deelnemer weer vrij in zijn keuze, met inachtneming van het gestelde in dit artikel.
4. Wanneer een deelnemer in 2018 in het clubkampioenschap bij de beste twintig geklasseerden
in de Sportklasse heeft behoord, kan hij in 2019 uitsluitend deelnemen in de Sportklasse of Expertklasse van het clubkampioenschapen en kan hij alleen deelnemen in de Sportklasse of Expertklasse van een KLIP en de Rallyhappening. In 2020 is de deelnemer weer vrij in zijn keuze,
met inachtneming van het gestelde in dit artikel.
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Artikel 9. Tot slot
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator van het clubkampioenschap,
de DHRC. Direct aanspreekpunt is de ritmeester, via e-mail ritmeester@dhrc.nl.
Mocht u onvolkomenheden menen te constateren in de gepubliceerde (tussen)stand van het
clubkampioenschap, dan kunt u contact opnemen met de Jacqueline Zuiderwijk, die de stand van het
clubkampioenschap bijhoudt, e-mailadres: jmzuiderwijk@kpnmail.nl.
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