
 
 
 
Nieuwe opzet F1 Tarmac series 2018: 
 
Ook dit jaar organiseren we op het asfalt weer de F1 Tarmac Series 2018 in samenwerking 
met NOV Lelystad en Raceway Venray. De volgende wedstrijden tellen mee voor de F1 
Tarmac Series 2018: 
 
18-03-18 NOV Lelystad – ronde 1 
02-04-18 Raceway Venray – ronde 2 
15-04-18 NOV Lelystad – ronde 3 
21-05-18 Raceway Venray – ronde 4 
Einde gradingsperiode 1 
 
27-05-18 NOV Lelystad – ronde 5 
17-06-18 NOV Lelystad – ronde 6 
24-06-18 Raceway Venray – ronde 7 
22-07-18 NOV Lelystad – ronde 8 
Eind gradingsperiode 2 
 
18-08-18 Raceway Venray – ronde 9 
26-08-18 NOV Lelystad – ronde 10 
30-09-18 Raceway Venray – ronde 11 
28-10-18 Raceway Venray – ronde 12 
11-11-18 NOV Lelystad – Prijsuitreiking 1 t/m 3 F1 Tarmac Series (wedstrijd telt niet mee 
voor de F1 Tarmac Series) 
26-12-18 Raceway Venray – (wedstrijd telt niet mee voor de F1 Tarmac Series) 
Einde gradingsperiode 3 
 
Anders dan voorgaande jaren gaan we de prijzen voor de kleuren daken per gradingsperiode 
uitreiken. Er zijn prijzen voor de rode/superstars, blauwe, gele en witte daken te verdelen 
per gradingsperiode. De gradingsperioden zijn als volgt ingedeeld: 
 
Gradingsperiode 1 loopt t/m 21-05-2018 
Gradingsperiode 2 loopt t/m 22-07-18 
Gradingsperiode 3 loopt t/m 26-12-18 

 De rijder moet minimaal 2 wedstrijden hebben gereden op Raceway Venray en 
minimaal 2 wedstrijden op het Midland circuit te Lelystad gedurende het hele 
seizoen om aanspraak te kunnen maken op de prijzenpot (De F1 Tarmac Series 
kampioen 2018 t/m 5e plaats) aan het einde van de series.  

 De prijzen dienen persoonlijk worden opgehaald door de prijswinnaar. Wanneer een 
coureur zijn/haar prijs niet kan ophalen dient hij zelf daarvoor een vervanger aan te 
wijzen en te melden bij de organisatie van de F1 Tarmac Series. Als de prijs voor 
einde van het jaar niet wordt opgehaald door de coureur dan vervalt de prijs.  


