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De Swissauto250.eu cup word ingericht ter promotie van het motormerk Swissauto.  

In 2012 zullen er in 3 verschillende landen en onafhankelijk  van elkaar Swissauto250.eu cups worden verreden; telkens 

over 6 wedstrijden. Als inrichters van de Swissauto250.eu cup zijn de volgende organisaties officieel door Swissauto 

geselecteerd: 

Duitsland www.rheinmainkartcup.de  

Nederland www.kartingevents.nl  

Open www.gk4kartseries.com 
 

Om in aanmerking te kunnen komen moet U eigenaar zijn en per organisatie deelnemen aan alle voor deze cup geldende 

wedstrijden met een originele en DMSB gehomologeerde standaard Swissauto  250 motor volgens configuratie zoals deze 

gereden word  in de klasse Swissauto VT1.  

Om opgenomen te worden in de rangschikking van de Swissauto250.eu cup dient er geen extra inschrijving betaald 

worden bovenop datgene van de organisatie zelf. 

Via de EU-importeur, RVF NV, schenkt de fabrikant, Swissauto – Wenko AG,  aan de eindwinnaar van elke 

Swissauto250.eu cup een gratis Swissauto 250 motorblok. Mocht de situatie zich voordoen dat één en dezelfde rijder 

deelneemt  en uiteindelijk winnaar word van meerdere landelijke Swissauto250.eu cups, dan kan hij slechts één keer per 

jaar aanspraak maken op het motorblok, namelijk diegene van de Swissauto250.eu cup dat hij het eerste wint. Voor de 

andere Swissauto250.eu cup zal de motor gaan naar de eerstvolgende in de rangschikking. Er zijn per landelijke 

organisatie 20 extra punten te verdienen voor elke rijder dewelke deelgenomen heeft aan alle voor de Swissauto250.eu 

cup in aanmerking komende wedstrijden.  

De puntentelling zal gebeuren volgens de rangschikking in het eindresultaat van de wedstrijd, maar gecombineerd 

volgens het merk. Bvb. Rijder X met een Swissauto 250 is 1ste, rijder Y met een ander merk is 2
de

 en rijder Z met een 

Swissauto 250 is 3
de

. In dit geval zal rijder X de punten voor de eerste plaats krijgen en rijder Z de punten voor de tweede 

plaats. Daarom is het uitermate belangrijk dat de rijder bij inschrijving telkens weer meld dat hij met een Swissauto 250 

motor  aan de start van elke manche van desbetreffende wedstrijd zal verschijnen.   

 Voor elk dagresultaat worden de punten als volgt verdeeld:  

 

45  punten voor de eerste plaats.         12  punten voor de negende plaats. 

39  punten voor de tweede plaats.         10  punten voor de tiende plaats. 

34  punten voor de derde plaats.   8  punten voor de elfde plaats. 

29  punten voor de vierde plaats.   6  punten voor de twaalfde plaats. 

24  punten voor de vijfde plaats.   4  punten voor de dertiende plaats. 

        21 punten voor de zesde plaats.   2  punten voor de veertiende plaats. 

        18  punten voor de zevende plaats.   1  punt voor de vijftiende plaats. 

        15  punten voor de achtste plaats.  
 

In het geval er, om een of andere reden, aan 1 manche van de wedstrijd zou worden  deelgenomen met een motor van 

een ander merk dan Swissauto betekent dit automatisch dat desbetreffende rijder zal worden uitgesloten voor deze 

wedstrijd.        
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De 2012 landelijke race kalenders voor de verschillende Swissauto250.eu cups zien er als volgt uit: 

 

6 RACES DMV 

 

8 RACES NK  

 

9 RACES GK4 

1/04/2012 Liedolsheim 

 

18/03/2012 Emmen 

 

4/03/2012 Emmen 

22/04/2012 Hahn 

 

8/04/2012 Berghem 

 

1/04/2012 Emsburen 

27/05/2012 Wittgenborn 

 

13/05/2012 Spa 

 

29/04/2012 Emmen 

22/07/2012 Wittgenborn 

 

17/06/2012 Hahn 

 

27/05/2012 Veldhoven 

19/08/2012 Oppenrod 

 

8/07/2012 Emsburen 

 

8/07/2012 Berghem 

16/09/2012 Urloffen 

 

9/09/2012 Emmen 

 

12/08/2012 Spa 

   

7/10/2012 Veldhoven 

 

9/09/2012 Veldhoven 

   

4/11/2012 Berghem 

 

7/10/2012 Hahn 

      

18/11/2012 Genk 
 

Bij elke organisatie is/zijn er (een) schrap resulta(a)t(en) voorzien dewelke in relatie staan/staat met het aantal gereden 

wedstrijden.  Voor de Swissauto250.eu cup geld volgend schema:  

 

TOTAAL AANTAL RACES TOEGELATEN SCHRAPRESULTATEN 

De plaatselijke Swissauto250.eu cup telt  5/6 races Maximum 1 race 

De plaatselijke Swissauto250.eu cup  telt  7/8 races Maximum 2 races 

De plaatselijke Swissauto250.eu cup  telt  9/10 races Maximum 3 races 

 

Swissauto reserveert zich het recht deze voorwaarden en/of wedstrijd data op elk moment aan te passen of te 

vervolledigen. Enkel de laatste versie dewelke op het internet staat (www.swissauto250.eu) is van toepassing. Daar het 

opzet van de Swissauto250.eu cup louter promotioneel is kan in geen enkel geval Swissauto – Wenko AG, noch zijn 

importeur RVF NV rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor alles wat hierop betrekking zou 

hebben.    


