Stöduppgifter till arrangörerna i X-cupen 2017
Denna hemsida (www.x-cupen.se) skall gälla som officiellt organ för cupen, all information
skall meddelas webbansvarig för att kunna uppdateras här i första hand. Detta sker i första
hand per e-post men kan även ringas in.
Webbansvarig skall meddelas när inbjudan finns att tillgå på anmälan online alt. i LoTS när
denna tas i bruk för att kunna länka dit.
Deltävling skall starta kl. 10,00. Finalarrangör får tidigare lägga starten på finalen.
Flytande start bör användas om möjligt. Alternativspår bör användas om möjligt.
Priser skall utdelas till alla finalister i alla finaler.
På förarsammanträdet bör det framgå att föraren skall ha föraroverallen på vid
prisutdelningen på deltävlingen.
Resultatlista skall skickas ut samma dag som tävlingen till webbansvarig (f.n. Niclas
Alfredsson), poängsammanräknaren (f.n. Gunborg Skog) samt till Kurt Eliasson.
Dessa skickas via e-post i formaten pdf, excel eller från Raceman-programmet.
I programmet skall finnas ställningen i cupen angiven. Rekommenderat, topp 5-10 per
klass. Arrangören av första deltävlingen anger slutplaceringen i föregående års cup.
Gallring; bör ske i första hand bland förare som inte tidigare deltagit i årets cup. Första
arrangören för året bör välja förare från klubbar som arrangerar årets deltävlingar.
Däcksrensning bör inte tillåtas av säkerhetsskäl. Inskrives i inbjudan.
Fria starter: Aktuella förare skall ha fått ett kort med information om antal gällande fria
starter för gällande år. När föraren vill använda sig av detta skall arrangör klippa en
markering för en av de fria starterna.
Varje arrangör går in med en summa av 3 100 kr för tävlingsåret 2017. 3 000 för priser till
de tre främsta i klasserna Dam, Junior & Senior i cupen samt 100 kr för hemsidan. Betalas
in senast 31 mars 2017 på B-G 5444-0896.
Varje arrangör köper in tre stycken presentkort på 500 kr vardera av Mekonomen som pris
till segrande Junior, Dam & Senior i A-finalen.
Pokaler för cupen vid finaltävlingen inköps av finalarrangören. Sex stycken priser till
vardera junior, dam samt senior.
Kostnaden för pokaler, skyltar till vandringspriserna delas bland arrangörsklubbarna.
Finalarrangören skickar faktura till övriga arrangörsklubbar för erhållande av kostnad.
Kostnaden för pokalerna till cupen bör ligga i prisnivån 6 - 7500 kr (utöver final
deltävlingens pokaler).
Sandviken 170214

