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UITGANGSPUNTEN 
- Alle dakkleuren rijden in hetzelfde puntenklassement. 
- Witdakkers hoeven niet afzonderlijk van de kleurdakkers ingedeeld te worden. 
- Op elk circuit worden maximaal 6 NSO-races verreden. 
- De bij het Nederlands Puntenkampioenschap (voormalige Supercup) behaalde punten, tellen niet als promotiepunten. 

- Een G.P,N.K., E.K. of W.K. geldt niet als extra wedstrijd. 

- Rijders die overstappen van brandstof naar elektro of andersom degraderen 1 graad in dakkleur, (niet lager dan Geel) 
- Voor deze wedstrijden moeten de betreffende reglementen gehanteerd worden. 
- Een rijder die promoveert, begint in zijn nieuwe dakkleur altijd weer met 0 punten. 

- Voor promotie komen (maximaal) de 5 beste wedstrijdresultaten in aanmerking. 

- Van elke rijder die niet gepromoveerd is worden aan het eind van het seizoen zijn 5 beste wedstrijdresultaten 
opgeteld om te zien of hij zijn dakkleur behoudt. 

- Een rijder die 5 of meer keer in het seizoen 100 punten haalt wordt Superstar, te herkennen aan 

een witte ster op het dak met het getal 500 erin. 
- Een rijder kan niet verder degraderen dan tot geeldakker. 
- De winnaar van een NK mag gedurende een jaar een rood-wit-blauw dak voeren, bij het verliezen van zijn titel 

degradeert hij naar rood 

- De beste witdakker op een NK mag gedurende een jaar een rood-wit-blauwe ± 3cm strook voeren. 
- De beste junior op een NK mag gedurende een jaar een rood-wit-blauwe strook ± 3cm  met de tekst junior voeren 

- De winnaar van een GP mag gedurende een jaar een gouden ster voeren. 

- De winnaar van een WK mag gedurende een jaar een gouden dak voeren. 

 (Junior gouden strook ± 3cm  met de tekst junior) 

- De winnaar van een EK mag gedurende een jaar een rood geel geblokt dak voeren. 

 (Junior rood geel geblokt strook ± 3cm  met de tekst junior) 
- De winnaar van het Nederlands Punten Kampioenschap mag gedurende een jaar een zilveren dak voeren 
HET SYSTEEM 
- De winnaar van een NSO-race krijgt altijd 100 punten. 
- De rijder met de laagste rondenscore krijgt 1 punt. 
- Rijders met 0 ronden krijgen geen punten. 
- De puntenverdeling geschiedt in gelijke stappen, waarbij de stapgrootte afhankelijk is van het aantal deelnemers van de 

desbetreffende wedstrijd. 
- Bij G.P,N.K.,E.U.I.K, E.K. of W.K geld hetzelfde echter word ook het aantal inschrijvingen bij de puntenverdeling 

meegenomen. 
- De computer zorgt voor de afronding op hele punten. 
- Ongeacht het wedstrijdsysteem worden de punten toegekend aan de hand van de einduitslag, inclusief eventuele finales. 

 

EX-EQUO'S 
- Bij gelijk rondenaantal wordt naar de hoogste afvalheat gekeken. 
- Is die gelijk, dan wordt naar de volgende afvalheat gekeken. 
- Zijn de afvalheats gelijk, dan wordt naar de hoogste heatscore gekeken. 
- Is die gelijk, dan wordt naar de volgende hoogste gekeken, enz. enz. 
- Er is dus uitsluitend sprake van een ex-aequo wanneer twee rijders exact dezelfde rondenstanden hebben. 
- Bij een ex-aequo, bijvoorbeeld twee derde plaatsen, vervalt de vierde plaats. 

 
PROMOTIE-DEGRADATIE EISEN 

- Voor promotie van wit naar geel: 135 punten. 

- Van geel naar blauw of omgekeerd: 270 punten. 

- Van blauw naar rood of omgekeerd:410 punten. 

 
Bij een GP: een bonus van 25 punten tot een max van 100 totaal voor diegenen die tijdens een GP rijden en 

promoveren, de beste wit-, geel- en blauwdakker. (Directe Promotie) 

Bij een NK: Dubbele punten tot een max van 100 totaal voor diegenen die tijdens een NK rijden en 

promoveren, de beste wit-, geel- en blauwdakker. (Directe Promotie) 

 
Bij een EK, WK promoveren: 

De nr.'s 2, 3 en 4 direct naar rood, de nr.'s 5, 6 en 7 naar blauw, en de nr.'s 8, 9 en 10 naar geel. (Directe Promotie) 

 
Witdakkers mogen eenmalig per seizoen de directe promotie weigeren. 

Alle andere dakkleuren mogen eenmalig de directe promotie op deze gronden weigeren. 
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