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7. Limburgse kampioenschap / Challenge per discipline  
Algemeen 

De Raad van Bestuur beslist of voor een discipline al dan niet een kampioenschap/ challenge zal 
ingericht worden, dit rekening houden met het aantal wedstrijden, deelnemers en of 
belangstelling van de piloten voor betreffend kampioenschap/challenge 

Om geklasseerd te worden in een Limburgs kampioenschap/challenge dient men minimum 2 
uitslagen behaald te hebben, tevens dient men om een klasse geklasseerd te worden 2 uitslagen 
in deze klasse behaald te hebben. Eventuele ex aequo zullen gescheiden worden door het aantal 
hoogst aantal behaalde punten, vervolgens het tweede hoogste, het derde hoogste, enz.) Is er 
dan nog geen uitsluitsel zal de kleinste cilinderinhoud en bij karting zal het aantal pole posities 
doorslaggevend zijn 

Trofeeën dienen door de laureaat op de prijsuitreiking persoonlijk afgehaald te worden. 

Piloten die mee helpen aan de organisatie van hun eigen club, en dus niet kunnen deelnemen 
aan die wedstrijd, mogen een vervangende wedstrijd, buiten de provincie, aanduiden die die dan 
zal meetellen met coëfficiënt 2. De aanvraag voor deze vervangende wedstrijd dient wel voor het 
verrijden van deze wedstrijd gemeld worden aan het Pak secretariaat 
secretariaat@paklimburg.be of via de website http://www.paklimburg.be 

Karting challenge. 

Punten te behalen door Limburgse vergunninghouders en Dagvergunningen met 
Limburgse (B)  adres  in alle wedstrijden ingericht door Limburgse clubs of ingericht in Limburg. 
(met toestemming van PAK Limburg). 
De puntentoekenning voor het Limburgse karting challenge gebeurt aan de hand van het aantal 
verreden reeksen. 
(puntentelling 55, 52, 50, 49, 48, 47, 46, … Nul punten (OD) wordt enkel gegeven in geval van 
een diskwalificatie.) 
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse. (Micro Max, Mini Max, Junior Max, Max Pro, 
Gentleman Max, DD2). 
 
Omloop challenge 
Punten te behalen door  de  Limburgse Nationale vergunninghouders die deelnemen aan 
omloopwedstrijden (welke proeven in aanmerking komen dient nog bepaald te worden) 
Dit is voor de Limburgse piloten ongeacht de club waar ze aangesloten zijn. 
Puntentelling klasse 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
Wanneer een klasse minder dan 5 Limburgse deelnemers heeft worden de punten voor de 
klasse gehalveerd. 
Piloten die uitgevallen zijn en/of de 70% regel niet gehaald hebben krijgen geen punten.  Piloten 
die de lijn overschrijden worden voor deze geklasseerd.  
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse 
 

Rally & Rallysprint kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

Rally& Rallysprint kalender. Wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden met start 

en wedstrijdcentrum in Limburg (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met 

coëfficiënt 2 de andere met coëfficiënt 1. 

Puntentelling klasse 
50,47,45,43,41,39,37,35,33,31,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,
6,5,4,3,2,1 
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse 
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Rallycross  kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

Rallycross kalender. Voor wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden ingericht op 

Limburgse circuits (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met coëfficiënt 2 de 

andere met coëfficiënt 1. 

Puntentelling algemeen 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  
Vanaf 17 plaats wordt 1 punt toegekend 
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse. 
 
Rallycross challenge 
Punten te behalen door alle Limburgse deelnemers aan de open deur dagen op het 
Duivelsbergcircuit te Maasmechelen. 
Puntentelling 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  
Vanaf 17 plaats wordt 1 punt toegekend 
Om geklasseerd voor deze challenge moet u de beide opendeurdagen van Maasmechelen 

rijden, en uw postadres dat vermeld is op uw inschrijving voor deze wedstrijden, moet in Limburg 

gelegen zijn.  

Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse. 

 
 

Slalom  kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

slalom kalender. Voor wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden ingericht in 

Limburg (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met coëfficiënt 2 de andere met 

coëfficiënt 1 . 

Puntentelling klasse  99,98,97,96,95 enz. afdalend tot 1 punt 
 
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse 
 
Rittensport  kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

rittensport kalender. Voor wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden ingericht in 

Limburg (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met coëfficiënt 2 de andere met 

coëfficiënt 1 . 

Puntentelling klasse 
50,47,45,43,41,39,37,35,33,31,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,
6,5,4,3,2,1 
Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse. (Recreatie, Toerisme en Sport) 
 

Rittensport classic  kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

Classic kalender. Voor wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden ingericht in 

Limburg (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met coëfficiënt 2 de andere met 

coëfficiënt 1 . 

Puntentelling klasse 
50,47,45,43,41,39,37,35,33,31,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,
6,5,4,3,2,1 
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Trofeeën voor de eerste vijf van elke klasse. (Old Timers, Young Timers en Toer Timers) 
 
Regularity  kampioenschap 

Punten te behalen door  Limburgse vergunninghouders in de wedstrijden opgenomen in de VAS 

regularity kalender. Voor wedstrijden ingericht door Limburgse clubs en wedstrijden ingericht in 

Limburg (met toestemming van PAK Limburg) tellen de punten met coëfficiënt 2 de andere met 

coëfficiënt 1 . 

Puntentelling algemeen 
50,47,45,43,41,39,37,35,33,31,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,
6,5,4,3,2,1 
 
Trofeeën voor de eerste vijf. 
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