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Reglement van de L Slalom Challenge 2019 
 

In 2019 zal er een challenge, genoemd “L Slalom Challenge” ingericht worden door PAK Limburg, rekening 
houdend met de resultaten van zes wedstrijden van de discipline auto slalom 

1. Eenvoudige deelname. 
De challenge zal gratis open staan voor alle houders van een  V.A.S. of  A.S.A.F. jaarvergunning die geldig is voor het 
jaar 2019, minimum categorie C. 
De piloot die in de loop van het jaar een dergelijke vergunning zou bekomen, zal kunnen vragen (via email aan de 
verantwoordelijke) om het beste resultaat behaald werd met een starttoelating  of een jaarvergunning van een lagere 
categorie, te laten meetellen. 
 

2. Kalender 
05/05 Slalom van Zonhoven  NR Trommelke    
10/06 Slalom d’Abolens  Motor Club Hannutois   
23/06  Slalom van Houthalen  NR Trommelke    
30/06  Slalom des Cahottes  Ecurie Baudouin Visétoise  
04/08  Slalom de Dommartin  Motor Club Hannutois   
13/10  Slalom van Kinrooi  NR Trommelke    

 

3. Klassement van de challenge 

• Voor het opstellen van de klassementen van de challenge zal er rekening gehouden worden met het maximum 
aantal van de mogelijke resultaten (aantal ingerichte wedstrijden),  verminderd met het minst goede (of 
ontbrekende) resultaat van een V.A.S. wedstrijd (N-1 V.A.S.) en met het minst goede (of ontbrekende) resultaat 
van een A.S.A.F wedstrijd (N-1 A.S.A.F.). 

• Om opgenomen te worden in het klassement, zal men een aantal resultaten behaald hebben dat minimum gelijk 
is aan 60% ( afgerond naar boven) van het aantal ingerichte wedstrijden. 

• Een Algemeen Klassement van de Challenge wordt ingericht voor de piloten van de divisies 1-2-3 samen. 
Klassementen per klasse voor deze divisies zullen eveneens ingericht worden. 

• De klassementen zullen regelmatig bekend gemaakt worden op www.paklimburg.be ,en op www.slalomtiming.be.  
 

4. Toekenning van de punten. 
1er = 99 punten, 2ème = 98 punten. 3ème = 97 punten, 4ème = 96 punten, 5ème 95 punten. Etc.  
Klassement per Klasse. 
De klassementen per klasse zullen opgesteld worden door enkel rekening te houden met de punten behaald in de 
klassen van de proeven die meetellen voor de challenge. 
Het Algemeen Klassement 
Het algemeen klassement zal opgemaakt worden op basis van de samentelling van de punten behaald in het 
algemeen klassement met de punten behaald in de respectievelijke klassen van de proeven die meetellen voor de 
challenge. 
 

5. Prijsuitreiking van de challenge. 
De prijsuitreiking van de challenge zal plaats hebben tijdens de prijsuitreiking van de laatste slalom. 
Tijdens de prijsuitreiking van de challenge, zullen er trofeeën overhandigd worden aan de eerste 5 van het algemeen 
klassement en aan de eerste drie van elke klasse. Er zal ook een trofee overhandigd worden aan de eerst drie 
geklasseerde dames.   
Om recht te hebben op een trofee moet de laureaat persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. 
 

6. Reglementering 
Indien er een gebrek aan overeenkomst of een verschil zou bestaan tussen de sportreglementen van VAS en ASAF, 
dan zal datgene van toepassing zijn van de federatie waarbij de inrichter is aangesloten.  
De uitrustings- en veiligheidsnormen van de deelnemers en het technisch reglement van de federatie die de 
vergunning heeft uitgereikt, zijn echter van toepassing voor de houders ervan. 
 

7. Diverse 
Alle gevallen die niet in voornoemde reglementen voorzien zijn, zullen behandeld worden in de eerder genoemde 
sfeer van vriendschap en wederzijds respect; zullen indien nodig, beoordeeld worden in de geest van de nationale en 
internationale reglementen. 
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