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Artikel 1 - KLASSEMENT/ WEDSTRIJDEN/ PUNTENTELLING 
De wedstrijden van de PCR worden verreden tijdens evenementen, die ieder uit meer wedstrijden 
bestaan, waarvan minimaal 13 wedstrijden meetellen voor het klassement. Als een wedstrijd wordt 
ingekort zal het volledige aantal punten worden gegeven op basis van de door de wedstrijdorganisatie 
bekendgemaakte officiële uitslag.  

Het aantal wedstrijden per evenement is afhankelijk van de keuze van de betreffende 
wedstrijdorganisatie. Bij de bepaling van het aantal punten voor het klassement wordt de volgende 
staffel gehanteerd voor het aantal schrapresultaten: 

Races Schrap Races Schrap 
13 0 20 4 
14 1 21 5 
15 2 22 5 
16 3 23 5 
17 4 24 6 
18 4 25 6 
19 4 26 6 
  > 26 7 

 
Na elke wedstrijd worden punten toegekend voor de Porsche RS Cup, GT Cup, Cayman Cup, Boxster 
Cup, 944 Cup, Rookie of the Year Cup, Ladies Cup en PCR Legends Cup (leeftijd > 55 per 1 januari 
van het betreffende kalenderjaar). De punten voor de diverse klassementen zijn niet cumuleerbaar. 
Voor de snelste raceronde tijdens de wedstrijd en voor het behalen van de pole position worden geen 
punten toegekend. 
 
De puntentelling wordt bijgehouden door de PCR en is volgens onderstaande tabel: 

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten 
1 25 11 12 21 2 
2 23 12 11 22 1 
3 21 13 10 23 0 
4 19 14 9 24 0 
5 18 15 8 25 0 
6 17 16 7 26 0 
7 16 17 6 27 0 
8 15 18 5 28 0 
9 14 19 4 29 0 
10 13 20 3 30 0 

 

De deelnemer, die het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft vergaard in de wedstrijden meetellend 
voor de diverse klassementen, zal aan het einde van het seizoen de winnaar zijn van de betreffende 
Cup. 
Wanneer meer deelnemers binnen een klassement een gelijk aantal punten hebben behaald, zal de 
rangorde worden bepaald aan de hand van de ex-aequo regeling volgens het Wedstrijd Reglement 
Clubsport.  
Om aanspraak te kunnen maken op plaats 1, 2 en 3 in het betreffende klassement na de finalerace 
dient de coureur gestart te zijn in de finalerace. Niet gestart in de finalerace ontneemt het recht op een 
podiumplaats in het clubkampioenschap. 
Tevens dienen de podiumkandidaten, deelnemers aan de Rookie of the year Cup, Ladies Cup en de 
Legends Cup 50 % van het aantal races te zijn gestart in het lopende seizoen volgens de kalender 
van de PCR. 
Indien een team (maximaal 4 personen) wil participeren in het klassement dan dient dit voor aanvang 
van het seizoen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur. Desbetreffende personen 
worden individueel niet opgenomen in het klassement in het aangegeven kalenderjaar. Elke coureur 
van het team dient aan minimaal 20 % van de wedstrijddagen deel genomen te hebben. 


