
 

 

BMW Virtual Racing Cup, your virtual way to real BMW 
racing 

April 20, 2016 

De promotor van de BMW Clubsport Trophy en de BMW M235i Racing Cup Belgium lanceert een volledig 
nieuw kampioenschap dat het autoracen nog toegankelijker maakt: de BMW Virtual Racing Cup.   

 

Het is al lang geen geheim meer dat het virtuele racen of het racen op simulator door vele professionele 
piloten gebuikt wordt om hun skills bij te schaven of om nieuwe circuits aan te leren. 

Wij merkten dit reeds bij de nieuwkomers in onze kampioenschappen en we wensen dan ook als eerste 
real life race promotor, in samenwerking met onze partner Dynamixx simulatoren, een virtueel BMW 
kampioenschap aan te bieden.  Hiervoor zullen we gebruik maken van de BMW M235i Racing in het  
Assetto Corsa platform. 

Net als in onze andere 
kampioenschappen, zullen de 
deelnemers in de BMW Virtual 
Racing Cup racen tijdens 7 manches 
op dezelfde circuits als onze piloten 
in de real life competities. 

Elke manche heeft z’n eigen 
qualifying en race met 
puntenverdeling. 

De winnaar van het kampioenschap 
zal alvast achter het stuur van een 
echte BMW Clubsport Trophy 

racewagen kunnen kruipen tijdens een officiële testdag met de bijhorende coaching en engineering van 
een professioneel raceteam.  

De actie in de BMW Virtual Racing Cup wordt gecoverd op de website van de BMW Racing Cups en de 
bijhorende facebook fanpagina’s. De deelnemers zullen tijdens het raceseizoen nauw betrokken worden 
bij de actie van hun real life collega’s.  



 

 

 

Deelnamerechten voor de BMW Virtual Racing Cup 
bedragen 45€.   

Elke deelnemer ontvangt hierbij reeds 2 tickets voor 
de 24H Zolder 2016 waar je de BMW Clubsport Trophy 
en BMW M235i Racing Cup deelnemers kan 
ontmoeten.   

Voor de eerste 24 deelmeners hebben we een 
exclusief T-shirt van de 24H Zolder beschikbaar. 

 

 

 

 

Kalender BMW Virtual Racing Cup 

Round 1 -  Spa-Francorchamps (B) - 19/05  

Round 2 -  Zolder (B) - 17/06  

Round 3 - Zandvoort (NL) – 21/07  

Round 4 - Zolder (B) – 18/08  

Round 5 - Zolder (B) – 22/09  

Round 6 - Spa-Francorchamps (B) – 20/10  

Round 7 - Zolder (B) – 17/11 

 

Racetiming BMW Virtual Racing Cup 

19:00 – 19:20   Free practice 

19:25 – 19u45   Qualifying 

19:55    Startprocdure 

20:00    Race 60 minuten 


