Cupregler FR 2017

Södra Bilsportförbundets FOLKRACECUP för seniorer, damer, juniorer och bästa tjej junior
Deltagare:
Folkracecupen är öppen för seniorer, damer och juniorer med giltig förarlicens i folkrace för år 2017.
Klasser:
Folkracecupen körs i klasserna senior, dam, junior och bästa tjej junior.
Gallring:
Om gallring behövs, får endast förare som inte har några poäng i cupen gallras bort.
Poängberäkning:
Poängberäkning/tävling: 22 – 20 - 18 - 16 -14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
Slutställning:
Cupen kommer att omfatta 8 tävlingar varav de 6 bästa räknas.
Om någon tävling blir inställd räknas fortfarande de 6 bästa.
1:an – 3:an i senior- och damklass samt 1:an - 3:an i juniorklass och bästa tjej junior får fria starter på Södra
Bilsportförbundets folkrace tävlingar 2018. För att erhålla fria starter, skall priset avhämtas på Bilsportkonferens syd.
Finaler: (minimikrav)
A-final skall köras i respektive klass, B-final skall köras om det är minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång, Cfinal skall köras om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång.
Runner up skall tillämpas
Särskiljning:
Vid särskiljning räknas i första hand det bästa resultatet från icke räknad tävling, därefter den sista tävlingen och allra
sist lottning.
Tävlingar:
Cupen kommer att köras enligt följande:
Laholm 1/4, Karlskrona 1/5, Asarum 21/5, Kristianstad 3/6, Helsingborg 12/8, Hästveda 26/8, Osby 16/9, Tomelilla 30/9
Tvingas arrangör flytta tävlingsdatum, flyttar cuptävlingen med.
Tävlingarnas genomförande:
Enligt arrangörens inbjudan.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart skall omstart ske. Den tjuvstartande får maximalt 1 poäng, oavsett placering i heatet. Övriga deltagare får
poäng efter den placering man har vid målgång. Vid brutet heat erhålles 0 poäng. I finalen bestraffas tjuvstart enligt
Tävlingsreglemente FR 2017.
Resultat:
Aktuell cupställning kommer att finnas hos nästa arrangör som har cuptävling. Dessutom kommer den att
finnas för nedladdning på Södra BF:s hemsida. Slutställningen kommer att finnas tillgänglig så fort som möjligt
efter avslutad cup. ALLA resultat måste skickas till undertecknad snarast efter avslutad tävling
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