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Bulletin 1 d.d. 26 maart 2019, met terugwerkende kracht 

van toepassing per 1 januari 2019. 

 

Als gevolg van de hierna vermelde wijziging per 1 januari 2019 in de Code Sportif, vervalt 

onderstaand geel gearceerd en doorgestreepte deel van art. 3.19: 

3.19 - Klassementen  

Er zijn verschillende klassementen die bij een wedstrijd of kampioenschap van toepassing kunnen zijn. 

Voor elk klassement gelden de volgende regels, tenzij anders vermeld staat in het Bijzonder 

Reglement of sportief reglement van de organisator. Buitenlanders kunnen geen punten verkrijgen in het 

Nederlands kampioenschap. Alleen in het dag klassement. Dat wil zeggen dat een buitenlandse rijder (geen 

KNAF licentiehouder) geen Nederlands Kampioen kan worden. In het eindklassement zal deze op nul punten 

staan, en gaan de punten in rangorde naar de opvolgende Nederlandse rijders. 

 

 

Vertaling uit FIA Code Sportif 2019: 

2.3.6.a.i Indien de Nationale Wedstrijd deel uit maakt van een Nationaal Kampioenschap, cup, 

trophy, challenge of serie zullen Deelnemers en Rijders, die buitenlandse licentiehouders zijn, niet in 

aanmerking komen voor het behalen van punten in het klassement van het bedoelde 

Kampioenschap, cup, trophy, challenge of serie. Het toewijzen van punten in de stand van het 

genoemde Kampioenschap, cup, trophy, challenge of serie moet worden uitgevoerd door de 

buitenlandse licentiehouders mee te tellen.  

2.3.6.a.ii Indien een organisator:  

- toestaat aan Deelnemers en Rijders die buitenlandse licentiehouders zijn, punten te scoren in het 

klassement voor genoemde Kampioenschap, cup, trophy, challenge of serie, en/of  

- punten toewijst aan Deelnemers en Rijders, die buitenlandse licentiehouders zijn, in het 

kampioenschap van de genoemde Kampioenschap, cup, trophy, challenge of serie  

zal de Organisator een overtreding begaan, die indien deze onder de aandacht van de ASN, die de 

Nationale Competitie heeft goedgekeurd, wordt gebracht, zal worden bestraft met een boete of elke 

andere straf overgelaten aan de descretie van de ASN die voor de Nationale Wedstrijd toestemming 

heeft gegeven. 

Vervalt per 1 januari 2019 


