Opzet en prijzengeld ONK Dutch Open Grass Track 2018
Solo
Het wedstrijdformat blijft hetzelfde als in 2017, dwz bij de solo’s strijden in totaal 15 rijders met 5 in
de baan. De nummers 1 en 2 van de specials nationalen kunnen als reserve rijder ingezet worden
Er zal volgens een ander heatschema gereden worden:
De solo’s rijden 4 kwalificatieheats, na heat 12 plaats de top 3 zich voor de A-finale.
De plaatsen 4 t/m 8 rijden een B-Finale (last chance) waarvan de top 2 zich ook plaatst voor de Afinale. In deze B-finale wordt niet gereden voor punten of prijzengeld.
In totaal kan bij de solo’s in 13 heats punten en prijzengeld verdiend worden.
Zijspannen
Bij de Zijspannen wordt met 10 teams met 5 in de baan gereden.
De Zijspannen zullen ook met een ander heatschema dan in 2017 rijden:
Ook hier worden 4 series gereden waarna de 3 punthoogsten zich plaatsen voor de A-finale en de
plaatsen 4 t/m 8 strijden voor de laatste 2 tickets in de B-finale. In de B-Finale wordt niet voor
prijzengeld of punten gereden.
In totaal rijden de Zijspannen weer in 9 heats voor punten en prijzengeld
Prijzengeld:
Invoering van puntengeld per behaalde punt, te weten € 10,00 per punt.
Prijzengeld per heat: € 100,00 (10 punten per heat te behalen, te weten 4-3-2-1-0)
Solo’s:
13 heats à €100,00
= € 1.300,00
Zijspannen:
9 heats à €100,00
= € 900,00
Daarnaast stopt elke organisator € 500,00 in de prijzenpot, deze wordt aangevuld voor door de
KNMV en eventuele sponsoren.
Deze pot zal aan het eind van het jaar verdeeld worden onder de top 5 van het kampioenschap. De
voorwaarde om mee te delen in de pot is dat de rijder of de combinatie wel aan alle wedstrijden
heeft deelgenomen.
Prijzenpot Dutch Open Grass Track
Specials Senioren:
1e plaats: € 1000,00
2e plaats: € 600,00
3e plaats: € 400,00
4e plaats: € 300,00
5e plaats: € 200,00
Zijspannen
1e plaats: € 1000,00
2e plaats: € 600,00
3e plaats: € 400,00
4e plaats: € 300,00
5e plaats: € 200,00

Reiskosten buitenlandse deelnemers per evenement
Minimale onkostenvergoeding voor buitenlanders na acceptatie bij ONK wedstrijden in Nederland:
Deelnemers uit België, Duitsland en Denemarken
Deelnemers uit Engeland, Frankrijk, Zweden, Finland, Baltische staten

€ 150,00
€ 250,00

