
Aan alle rijders van de BMW 325i e36 klasse in 
Lelystad en Ter Apel 

Betreft: NOV-NNO BMW 325i e36 CUP in 2016 

Lelystad/Ter-Apel, 2 maart 2016 

Geachte coureurs, 

Ook in 2016 zullen de NOV autospeedway Lelystad  (NOV) en de Noord Nederlandse Ovalracing (NNO) 

weer een gezamenlijk kampioenschap organiseren voor de BMW 325i e36 klasse die al enkele jaren actief 

is op beide circuits. 

De NOV Lelystad organiseert in 2016 9 wedstrijden (maart-november) voor de BMW 325i e36 klasse, die 

worden verreden op: 

20/3, 17/4, 22/5, 19/6, 24/7, 28/8, 18/9, 15/10 en 13/11 

De NNO Ter Apel organiseert in 2016 6 wedstrijden (maart-oktober) voor de BMW 325i e36 klasse, die 

worden verreden op: 

27/3, 05/5, 05/6, 10/7, 3+4/9 en 2/10. 

Beide organisatoren laten 3 van de door hen georganiseerde wedstrijden meetellen voor het 

eindklassement NOV-NNO BMW 325i e36 CUP 2016: 

De wedstrijden die dit seizoen meetellen voor de NOV-NNO BMW 325i e36 CUP 2016 zijn; 

 

NOV-NNO BMW 325i e36 CUP 2016 

17 april  NOV Lelystad 

05 mei Hemelvaartsdag NNO Ter Apel 

19 juni  NOV Lelystad 

28 augustus  NOV Lelystad 

3 + 4 september Speedweekend NNO Ter Apel 

2 oktober FINALES NNO Ter Apel 
 

Om in aanmerking te komen voor een klassering in de NOV-NNO BMW 325i e36 CUP 2016 MOET een 

deelnemer aan tenminste 5 van de 6 georganiseerde wedstrijden hebben deelgenomen. Het slechtste 

wedstrijdresultaat dient te worden geschrapt. Het klassement wordt op beide banen opgemaakt met het 

puntenreglement 20/19/18/ .............................................  

Degene die aan het eind van het "cupseizoen" de meeste punten bijeen heeft gereden is winnaar van de 

NOV-NNO BMW 325i e36 CUP 2016. De gezamenlijke organisaties stellen trofeeën en een prijzenpot 

beschikbaar die kan oplopen tot € 1000,-, bij een gemiddeld aantal van 20 deelnemers. Dus hoe groter de 

deelnemersvelden, hoe hoger het prijzengeld! 

 

Bij wijze van proef kan de BMW klasse ook 2 keer op Raceway Venray (26 juni + 23 oktober) starten. Dit is 

geheel "vrijwillig". De wedstrijden op Venray zullen in ieder geval in 2016 niet meetellen voor enig NOV/NNO 

of NAB/KNAF kampioenschap. Mits de wedstrijden op Venray dit jaar conform het geldende BMW 325i e36 cup 

KNAF — reglement verreden worden, zal er komend najaar/winter door NOV/NNO beslist worden of in de CUP-

wedstrijden een uitbreiding naar 8 of 9 stuks kan komen die verreden gaan worden in Ter Apel, Lelystad en in 

Venray en MOET een deelnemer aan tenminste 8 van de 9 (of zeven van de acht) georganiseerde 

wedstrijden hebben deelgenomen op ieder circuit. 



Het actuele reglement 2016 van de BMW 325i e36 klasse is te vinden via de volgende link; 

http://www.knaf.nl/reglementen/ovalracing 

Vergeet niet dat vanaf dit seizoen ook het gebruik van de Raceciever (oortjes) verplicht zijn!  

Met vriendelijke autosportgroet, 

Bestuur NOV Lelystad 

Bestuur NNO Ter Apel 

 

http://www.knaf.nl/reglementen/ovalracing

