
                                                       

 

 

SUPER TOER WAGEN CUP  
ENDURANCE 

 
 

INSCHRIJF REGLEMENT 2019 
 
 
 
 
Beste Rijders, 
 
Sommige zaken horen niet thuis in een reglement maar zijn wel zaken die voor jullie van belang 
zijn om te weten. Deze hebben wij opgenomen in dit STWC Endurance inschrijfreglement. 
 
Om deel te kunnen nemen aan onze klasse vragen je vooraf je inschrijfgeld te voldoen alsmede 
het rijdersformulier in te sturen. Alle bestuurders van een auto dienen één formulier in te vullen 
(het formulier vind je onderaan dit reglement). Een rijder blijft ten alle tijden zelf verplicht voor het 
voldoen van zijn inschrijfgeld. Met het inschrijven onderschrijf je het inschrijf en het reglement 
STWC Endurance. Daarnaast, deelnemers (= aanvragers, chauffeurs, passagiers, autobezitters 
en eigenaren) nemen op eigen risico deel aan STWC Endurance evenementen. U bent als enige 
verantwoordelijk op grond van het burgerlijk en strafrecht voor enige schade veroorzaakt door u of 
het voertuig dat u gebruikt. 
 
Met betrekking tot de wedstrijden op een evenement: 
 

• Keurmeesters en organisatie zijn nimmer aansprakelijk voor de veiligheid van de auto. Dan 

wel voor een volledige check op alle punten uit de toegepaste reglementen. Als bij 

nakeuring of op een ander moment niet geconstateerde zaken naar boven komen zijn zij 

daar nimmer aansprakelijk voor. 

• Het is ten strengste verboden om opnames van auto-ongelukken of ongevallen zonder de 

toestemming van de STWC te verspreiden of om ze online te zetten. Op verzoek moet de 

camera of het opslagmedium worden overgedragen aan de STWC-organisatie. Graag 

ontvangen wij beschikbare beelden voor promotie van de klasse van de rijders. 

Organisatorische zaken: 
 

1. Van elk deelnemend team dient er één mobiel nummer aan de organisatie kenbaar gemaakt te 

worden waarop het team gedurende het gehele evenement bereikbaar is. 

2. Elk team houdt een administratie bij van pitstops, wissels, tanken, welke deelnemer in de auto rijdt 

en andere redenen dat een auto in de pitstraat is. Deze administratie kan op elk moment 

gecontroleerd worden door een official dan wel opgevraagd worden via een collectieve WhatsApp 

oproep. Een leesbare foto dient dan, binnen 10 minuten, terug gezonden te worden via WhatsApp. 

3. Een straf wordt z.s.m. aan de betreffende deelnemer bekend gemaakt, dit zal standaard gebeuren 

middels een WhatsApp bericht aan het betreffende team. In afwijking van het vorige kan in 

uitzonderingssituaties (bijv. geen internet) een formulier gebracht worden. Een straf wordt 

verondersteld bekend te zijn bij het team vanaf 5 minuten na het verzenden van het WhatsApp 

bericht cq het uitreiken van het formulier. 



                                                       

 

 
Het hiernaast getoonde stickerschema dient op alle deelnemende auto’s aanwezig te zijn. 
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