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KNMV PRIJZENSCHEMA GRASBAAN EVENEMENTEN 2020 

  
Het prijzengeld geldt voor alle wedstrijden die meetellen voor het betreffende kampioenschap.  

  
Pl NK ST 500cc NK ST 250cc 
1  €  125  €  125 
2 €    90 €    90 
3 €    60 €    60 
4 €    50 €    50 
5 €    40 €    40 
6 €    30 €    30 
   

Tot € 395 € 395 
 
Prijzengeld ONK Dutch Open Grass Track 
 
Solo 
Race format:  4 series, last chance (zonder punten of prijzengeld), finale 
Punten en puntengeld: 
Voor elke heat (behalve last chance) kan puntengeld van € 10 per punt verdiend worden. 
Punten per heat onafhankelijk van het aantal rijders in de baan: 6-5-4-3-2-1-0  
Puntengeld per heat € 210 
 
Zijspannen 
Race format:  4 series, last chance (zonder punten of prijzengeld), finale 
Punten en puntengeld: 
Voor elke heat (behalve last chance) kan puntengeld van € 10 per punt verdiend worden: 
Punten per heat onafhankelijk van het aantal teams in de baan:  5-4-3-2-1-0 
Puntengeld per heat € 150 
 
Prijzenpot Dutch Open Grass Track  
Elke organisator betaalt € 500,00 voor de prijzenpot, deze wordt verdubbeld door de KNMV. 
Afhankelijk van eventuele sponsoren kan prijzenpot verder uitgebreid worden. 
Deze pot zal aan het eind van het jaar verdeeld worden onder de top 5 van het kampioenschap.  
De voorwaarde om mee te delen in de pot is dat de rijder of de combinatie aan alle wedstrijden 
heeft deelgenomen. 
 
Specials Senioren: 
1e plaats: € 1000,00 
2e plaats: € 600,00 
3e plaats: € 400,00 
4e plaats: € 300,00 
5e plaats: € 200,00 
  
Zijspannen  
1e plaats: € 1000,00 
2e plaats: € 600,00 
3e plaats: € 400,00 
4e plaats: € 300,00 
5e plaats: € 200,00 
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Reiskosten buitenlandse deelnemers per evenement 
Minimale onkostenvergoeding voor buitenlanders na acceptatie bij ONK wedstrijden in Nederland: 
 
Deelnemers uit België, Duitsland en Denemarken     € 150,00  
Deelnemers uit Engeland, Frankrijk, Zweden, Finland, Baltische staten   € 250,00 
 
Een eventuele buitenlands reserveteam in de Zijspannen krijgen ook reiskostenvergoeding. 


