SUPER TOER WAGEN CUP
(STWC.EU)

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 inschrijfreglement.
Om deel te kunnen nemen aan onze klasse vragen je vooraf je inschrijfgeld te voldoen alsmede
het rijdersformulier in te sturen. Als je met meerdere bestuurders op één auto rijdt dient elke
bestuurder 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, technisch en sportief reglement van STWC. Daarnaast, deelnemers (= aanvragers,
chauffeurs, passagiers, autobezitters en eigenaren) nemen op eigen risico deel aan STWC
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:
• Nivelleren door middel van pitstoptijd; De organisatie houdt zich het recht voor invulling te
gaan geven aan dit punt indien de rondetijden van de deelnemers in de betreffende klasse
te veel uit elkaar gaan lopen. Uiteraard zal dit naar redelijkheid en billijkheid gebeuren. Doel
is met elkaar de strijd aan te gaan waarbij elke deelnemer in de klasse in basis kanshebber
is voor de overwinning. Liever past de organisatie dit punt in zijn geheel NIET toe.
• Op voorstel van STWC.eu kan besloten worden de vrije training om te zetten in een
kwalificatietraining en de kwalificatie om te zetten in een sprintrace over maximaal 20
minuten. De definitieve uitslag van de kwalificatietraining bepaalt dan de startopstelling voor
de sprintrace. De definitieve uitslag van deze sprintrace bepaald dan de startopstelling voor
de eerste 50 minuten race. Dan wel twee kwalificaties waarbij de definitieve uitslag van de
kwalificatie de startopstelling van de daarna volgende race is. Uiteraard zal één en ander in
het bijzonder reglement en op het tijdschema duidelijk worden vermeld.
• 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.
• Door de diversiteit in klassen hanteren wij geen minimaal aantal deelnemers in een klasse
om punten toe te kennen.
• 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.
Stickerschema 2019
Het hieronder getoonde stickerschema dient op alle deelnemende auto’s aanwezig te zijn.

STWC,
Bemerdweg 3
6621 KN Dreumel
info@stwc.eu
Tel: 0487-571711
Mob: 0621811006

STWC Series deelname formulier (per rijder)
Naam rijder (voor en achternaam)

Startnummer STWC

Adres Rijder (straat en huisnummer)

Klasse STWC deelname

Adres Rijder (postcode en plaats)

Auto merk/Type

Telefoonnummer (s.v.p. 06 nummer, wordt gebruikt
om aan te geven dat uitslagen beschikbaar zijn)

Emailadres

Geboortedatum

Als vaste transponder s.v.p. nummer invullen

Licentienummer

Als geen vaste transponder, wil je huren?
Ja / Nee

Soort Licentie

Teamnaam

Naam contactpersoon in geval van calamiteiten

Datum en plaats ondertekening

Telefoonnummer in geval van calamiteit

Handtekening

S.v.p. het volledige formulier invullen en ondertekend opsturen naar: info@STWC.eu
Ondertekening van dit formulier houdt tevens in dat je toestemming geeft voor gebruik van (bewegend)
beeld materiaal eventueel inclusief geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens STWC bijeenkomsten.
Deze opnames kunnen door STWC ook in combinatie met je auto, beeltenis en naam gebruikt worden in
uitingen. De uitingen zullen met name gebruikt worden in de social media kanalen van STWC en de STWC
website, echter het kan ook voorkomen dat de beelden worden gebruikt voor commerciële schriftelijke en
beeld media. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de gegevens en het materiaal.
Als je tekent bij een wedstrijd, teken je de volgende tekst:
Vrijwaring/aansprakelijkheidsclausule: Alvorens de rijders aan de training van een wedstrijd kunnen deelnemen, moeten zij de zogenaamde
aansprakelijkheidsclausule tekenen. De tekst hiervan luidt als volgt :
“De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan training(en) en/of race(s) zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor
zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen –
inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar
medewerkers, promotors, medewerkers circuits, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die
de deelnemer in verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens de
KNAF. De deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden
voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de training(en) en/of race(s) geleden schade, materieel of immaterieel,
letselschade daaronder begrepen.”
De deelnemers die de clausule niet voor akkoord ondertekenen, worden niet tot training(en) en/of race(s) toegelaten.

