Uitslag en besluit n.a.v. vragenlijst F2 Supercup 2020
Zoals was aangegeven is er aan de hand van de meeste stemmen tellen, bepaald hoe we verder gaan
in 2020. We willen ieder bedanken die de moeite heeft genomen om mee te stemmen.
De vragenlijst is ingevuld door 25 F2 rijders, waarvan 7 F2 junioren.
Deelnemende F2 rijders in 2019 waren er 52, waarvan 8 rijders 1x een QR en 8 rijders 2x een QR
hebben gereden, 36 rijders doen actief mee in het klassement. Komend jaar zijn er een aantal die
stoppen of overstappen. Het aantal F2 rijders is afgelopen jaar afgenomen, voorgaande jaren waren
er rond de 75 deelnemers.
Unaniem is er gestemd om door te gaan met de Supercup, wel iets veranderen.
Kort samengevat: terug naar het oude systeem, geen asfalt, geen semi finale. Nieuw: Kollum
toevoegen aan rouleren finale. Junioren QR tellen mee voor telling consolation wanneer ze
halverwege overstappen.
Qualifiers
6 qualifiers per jaar, waarvan 2 op Blauwhuis, 2 op Emmen, 2 op Kollum.
Geen qualifier op asfalt en geen eendaagse evenementen toevoegen.
Datums
Alle datums >> qualifiers en finale in 1 kalenderjaar. Finale is laatste, geen qualifier na de finale.
Puntentelling
3 heats + 5 punten extra wanneer je start. Finalepunten tellen niet mee.
Klassement
Geen schrapwedstrijd invoeren bij sr en jr.
Een junior rijder die halverwege het seizoen overstapt naar de F2 klasse, tellen de gereden QR mee
(punten niet) om zich in de consulation te kunnen plaatsten (2x QR rijden mag je in consolation
meerijden).
Prijsuitreiking
Standaard die iedere qualifier wordt uitgereikt aan de beste 3 rijders blijft, idem het prijzengeld voor
de F2.
Gevraagd is er om prijzen voor de junioren, hiervoor doen wij een oproep voor sponsors. Prijzengeld
voor de F2 dagprijzen wordt door de clubs betaald per QR.
Semi finale
Geen semi finale, oude systeem hervatten = consolation vooraf de finale. Idee van semi finale is
positief alleen te weinig actieve F2 rijders in Nederland om een mooie semi finale op te starten.
Format hervatten, hele jaar rijden voor punten welke tellen voor de finale.
Consolation
Terug naar oude systeem, consolation vooraf de finale. Meedoen aan consolation wanneer je 2x een
QR hebt gereden.
Finale
Kollum toevoegen aan de finale naast Blauwhuis en Emmen, rouleren (Kollum 2020 finale).
Aantal deelnemers in de finale: 34 rijders.
Wanneer er niet voldoende finalisten zijn, deelnemers aanvullen aan de finale vanuit de consolation
tot 34. Voostellingsronde behouden vooraf finale.
WOS en WF
Beide worden belangrijk gevonden. Plaatsing WOS: beste 8 uit het klassement plaatsen zich.

Keurmeesters
Positief, tevreden over inzet keurmeesters, wel zo eerlijk.

