
Auto Sport Vereniging Denekamp  

 
Wedstrijdoverzicht: Start 09.30 uur 
 
Attentie coureurs 

▪ Blijf letten op het wedstrijdbord op het rennerskwartier 

▪ Blijf er op letten wanneer je moet starten, ben je te laat in het opstelvak dan 
kun je niet meer starten. 

 

 
Er wordt gestart volgens onderstaand schema 
 

Rodeo klasse Serie 1 t/m 7, 1e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m…. 

 
4 x 4 klasse 1e  omloop, wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m 

 
Off the road klasse Serie 1 t/m 7, 1e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m…. 

 
Cross klasse Serie 1 t/m 2, 1e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m… 

 
 

Rodeo klasse Serie 1 t/m 7, 2e omloop. Wordt verreden op punten. 

 zie pagina …t/m… 
 
Sportklasse Eerste omloop, wordt verreden op punten 
 Coureurs: zie ook wedstrijdbord. 

 
4 x 4 klasse 2e omloop wordt verreden op punten. 

 zie pagina …t/m….   

 
Off the road klasse         Serie 1 t/m 7, 2e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina…t/m….. 

 
Cross klasse Serie 1 t/m 2, 2e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m… 
 

  



Auto Sport Vereniging Denekamp  

 
Rodeo klasse Serie 1 t/m 7, 3e omloop. Wordt verreden op punten. 

 zie pagina …t/m… 
 
Sportklasse 2e omloop er wordt gereden op punten. 

 Zie pagina …t/m….                                          
 Coureurs: zie ook wedstrijdbord. 
 
Off the road klasse          Serie 1 t/m 7, 3e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina…t/m….. 

 
Cross klasse     Serie 1 t/m 2, 3e omloop. Wordt verreden op punten. 

 Zie pagina …t/m… 

 
1e en 2e Halve finale Dit zijn de eerste 36 met de meeste punten uit de 3 
Rodeo klasse     omlopen. Wordt gestart in twee startrijen. De oneven 1- 3- 5 

enz. komen in de eerste halve finale, de even 2- 4- 6 enz. komen 
in de tweede halve finale. 

 

1e en 2e Halve finale Dit zijn de eerste 36 met de meeste punten uit de 3 
Off the road klasse        omlopen. Wordt gestart in twee startrijen. De oneven 1- 3- 5 

enz. komen in de eerste halve finale, de even 2- 4- 6 enz. komen 
in de tweede halve finale. 

 
4 x 4 klasse 3e omloop wordt verreden op punten.  

Let op hiervan wordt geen finale gereden, de eerste 3 met de 
meeste punten zijn de winnaars. 

 Zie pagina …t/m….   

 
Sportklasse 3e omloop er wordt gereden op punten. 

Let op hiervan wordt geen finale gereden, de eerste 3 met de 
meeste punten zijn de winnaars. 

 Zie pagina …t/m….                                          
  Coureurs: zie ook het wedstrijdbord. 

 
Finale  Dit zijn de eerste twaalf met de meeste punten uit de 
Cross klasse  eerste drie omlopen. Wordt gestart in drie startrijen. De 

nummers 1- 4 komen op de eerste rij de nummers  5- 8 op de 
tweede rij en de nummers 9- 12 op de derde rij. 

 
Finale Dit zijn de eerste 16 met de meeste punten uit de 2 
Rodeo Klasse     halve finales. Wordt gestart in twee startrijen. De beste 8 per 

halve finale gaat door naar de finale. De eerste 4 per halve finale 

starten vanaf de eerste rij, de rest vanaf de tweede startrij. 

 
Finale Dit zijn de eerste 16 met de meeste punten uit de 2 
Off the road Klasse        halve finales. Wordt gestart in twee startrijen. De beste 8 per 

halve finale gaat door naar de finale. De eerste 4 per halve finale 

starten vanaf de eerste rij, de rest vanaf de tweede startrij. 
 

Afvalrace                        Alleen voor auto’s die voldoen aan het Off The Road  

 reglement. 


