National DirtTrack Silverroof Series 2018
Na de eerste fase waar de stockcar F1 coureurs zich konden kwalificeren voor een plek bij de
twaalf coureurs is het tijd voor de tweede fase. Om deze goed te laten verlopen wordt er in het
onderstaande opsomming de spelregels duidelijk gemaakt.
Fase 2 Shootouts
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Top 12 uit fase1 plaatsen zich voor de tweede fase.
Alle 12 gekwalificeerde coureurs starten met 0 punten.
De tweede fase bestaat uit 4 Shootout wedstrijden.
De 12 Shootout rijders zijn ‘Shootout superstars’ en starten achteraan als superstar.
Als er meer heats op de dag zijn moeten de coureurs gelijkmatig verdeeld worden
onder de heats. De laagst geplaatste coureurs in een heat en de hoogst geplaatste
coureurs in een heat. (De eerste wedstrijd wordt gebaseerd op het klassement uit fase
1)
Na iedere shootout wedstrijd wordt het klassement opnieuw opgemaakt.
Shootout superstars mogen superstar knipperlichten gebruiken.
Niet gekwalificeerde superstars voor de shootouts starten bij rood.
De minste punten start vooraan in de Shootout superstar grading.
In Wedstrijd 1,2&3 wordt de normale puntentelling voor heats en finale gebruikt.
In Wedstrijd 4 (Shootout finale) telt ieder gehaald punt dubbel. (Dat betekent dat de
punten in de finale bijna verviervoudigd worden! maximaal 2x25 kunnen zijn.).
Degene met de meeste punten na 4 wedstrijden is de Nederlandse Silverroof
Kampioen 2018.
Bij gelijke aantal punten bepaald de positie in de laatste finale de einduitslag. Mochten
de betreffende deelnemers niet in de finale zitten wordt gekeken naar de wedstrijd
voorafgaand enz.

Agenda:
•
•
•
•

Wedstrijd-1
Wedstrijd-2
Wedstrijd-3
Wedstrijd-4

2 September
9 September
29 September
7 Oktober

Blauwhuis
Sint Maarten
Emmen
Blauwhuis (Finale)

* Disclaimer; Dit reglement is naar het idee van het Engelse voorbeeld overgenomen. In de
winter zal de silverroof worden geëvalueerd.

