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 Stockcar Gold Cup F2 junioren kwalificatie procedure 2022 

 
 

April 2022 
 

1. Op 23 oktober 2022 wordt de Gold Cup stockcar F2 junioren verreden op het circuit van 
Raceway Venray. De volgende wedstrijden zijn de Gold Cup F2 jr kwalificatie wedstrijden  

2. en tellen mee voor de startopstelling van de Gold Cup F2 jr finale wedstrijd:  
 

18 april 2022 
06 juni 2022 
25 juni 2022 
26 juni 2022 
24 juli 2022 
25 september 2022 

3. Tijdens de Gold Cup F2 jr kwalificatie wedstrijden wordt de volgende puntentelling 
gehanteerd: 

 
◦ Heat:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht 

krijgen 1 punt toegekend. 

◦ Finale 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Alle deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend;  

 
4. De Gold Cup F2 jr kwalificatie wedstrijden worden verreden conform het format 3 heats en 

1 finale muv de Motul Challenge. Voor de finale wordt een nieuwe startopstelling gemaakt 
waarbij degene met de meeste punten van de dag voorop start. De Gold Cup winnaar en 
Raceway Venray puntenkampioen starten achteraan. 

 
5. Tijdens de Gold Cup F2 jr kwalificatie wedstrijden wordt het BriSCA F2 technisch reglement 

gehandhaafd en worden de eerste 3 van de manche en eerste 3 van de finale 
gecontroleerd en gewogen. Ook kunnen auto's steekproefgewijs worden gecontroleerd op 
gewicht of andere controle punten. 

 
6. Een rijder die zijn auto niet aanbiedt ter weging/keuring (schalen voorbijrijden) conform punt 

3. wordt voor die desbetreffende manche gediskwalificeerd en krijgt géén punten. 
 

7. Maximaal 36 auto's mogen deelnemen aan de Gold Cup F2 jr finale. 
 

8. De nummer 1 van het puntenklassement van de Gold Cup F2 jr kwalificatie, de rijder met 
het hoogst aantal punten plaatst zich automatisch voor de Gold Cup F2 jr finale. Daarna de 
nummer 2 t/m nummer 36. Wanneer 2 of meer rijders gelijk aantal punten hebben behaald 
dan is het aantal punten behaald in de laatste finale van de Gold Cup F2 jr kwalificatie 
wedstrijd doorslaggevend.  

 
9. Stockcar F2 junioren rijders die willen deelnemen aan de Gold Cup F2 jr kwalificatie 

procedure op Venray dienen te beschikken over een geldige racelicentie van Raceway 
Venray. 

 
10. Wanneer een wedstrijd door onvoorziene omstandigheden geen of gedeeltelijk doorgang 
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vindt dan zal indien de wedstrijd wordt verplaatst, deze wedstrijd meetellen voor de Gold 
Cup kwalificatie. Anders komt de wedstrijd te vervallen of wordt een rekenformule 
toegepast. Indien de wedstrijd komt te vervallen, telt deze dus niet mee voor de 
puntenstand van de Gold Cup F2 jr kwalificatie. 

11.  
12. Auto's die deelnemen aan de Gold Cup F2 jr Finale dienen te voldoen aan het BriSCA F2 

technisch reglement. Rijders dienen hun auto voorafgaand aan de Gold Cup finale 
beschikbaar te stellen voor de keuring. De keuring vindt plaats 2 uur voor aanvang van de 
start van de Gold Cup F2 jr en worden na keuring in het parc fermé geplaatst. Er mag dan 
niet meer aan de auto's worden gesleuteld. Er mag na de voorstellingsronde WEL worden 
bijgetankt tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. 

 
13. Voor aanvang van de Gold Cup F2 jr wordt een voorstellingsronde gereden.  

 
14. Er worden 2 opwarmronden gereden tijdens de Gold Cup F2 jr finale. De finale wordt 

verreden over 25 ronden. 
 

15. In de stockcar F2 junioren klasse mag nimmer worden geduwd. Rijders die zich niet 
houden aan deze regel zullen worden gestraft door de wedstrijdleiding en worden 
gediskwalificeerd voor de desbetreffende heat. 

 
16. Na afloop van de Gold Cup F2 jr finale worden de eerste 3 winnaars gehuldigd met bekers, 

(alcoholvrije) champagne en bloemen. Raceway Venray stelt een wisselbeker ter 
beschikking. 

 
17. Na afloop van de Gold Cup F2 jr finale worden de auto's van de eerste 5 winnaars 

gecontroleerd op een aantal nog nader te bepalen controle punten. Auto's die niet voldoen 
aan het technisch reglement worden in overleg met de wedstrijdleiding van Raceway 
Venray uit de uitslag gehaald. 

 
18. Rijders dienen zich ten alle tijd te houden aan het Sportief Reglement van Raceway Venray 

(beschikbaar op de website van Raceway Venray). 
 

19. De organisatie van de Gold Cup F2 jr behoudt zich het recht voor om de inhoud van de 
procedure op elk gewenst moment te wijzigen of uit te breiden indien de situatie daarom 
vraagt. 


