REGLER FÖR X-CUPEN I FOLKRACE 2018
AMF Årsunda, Bollnäs MK. Gestrike RT, Ljusdals MS, SMK Gävle samt SMK Söderhamn
arrangerar en folkrace-cup i Gävleborgs län med 5 st. deltävlingar samt en final.
AMF Årsunda
Ljusdals MS
Bollnäs MK
SMK Gävle
SMK Söderhamn
Gestrike RT

5 maj
19 maj
9 juni
11augusti
1 september
29 september (final)

Arrangörs klubbarna betalar in 3 000 kr per klubb för användning till priser i cupen, samt
200 kr för en administrativ kostnad för X-cupens hemsida.
Betalas in till B-G 5444-0896 senast 31 mars 2018.
Inbjudningar till samtliga tävlingar kommer att finnas på SBF Anmälanonline eller LoTS när
detta träder i kraft, länk till dessa via cupens hemsida www.x-cupen.se.
Inbjudna klasser är; Junior, Dam och Senior.
Arrangören får inbjuda till klassen veteran, denna får då inte samköras med annan klass.
Hederspriser till samtliga finalister i alla finalerna vid samtliga tävlingar.
Presentkort från Mekonomen för ett värde av 500 kr till A-finals segraren i klasserna Dam,
Junior & Senior vid samtliga tävlingar.
Cupen har vandringspris för damer och seniorer (blir personligt vid sin tredje egna
inteckning, behöver inte vara tre påföljande år).
På finaldagen utdelas pokaler till de sex främsta i klass Dam, Junior & Senior.
Priser till ett värde på 3 000, 2 000 & 1 000 kr delas ut till de tre främsta i vardera klass i
cupen, d.v.s. Dam, Junior & Senior.
Segraren i klasserna Dam & Senior erhåller fria startavgifter i alla deltävlingar för cupen
2019.
Tvåan i klasserna Dam & Senior erhåller fria startavgifter till fyra deltävlingar för cupen
2019.
Trean i klasserna Dam & Senior erhåller fria startavgifter till två deltävlingar för cupen
2019.
Poängräkningen i cupen:
Poängräkning till de sex främsta i varje heat i fem första deltävlingarna enligt skalan; 7, 5,
4, 3, 2 & 1 poäng.
Finaldagens poängräkning; 10, 7, 5, 4, 3, 2 poäng.
Poängen i varje heat räknas samman (ej finaler) vid fyra av deltävlingarna. Vid den
avslutande tävlingen (29 september) måste alla som deltar i cupen räkna sina poäng. Den
med mest poäng i resp. klass vinner cupen.
Vid ev. särskiljning räknas sista tävlingen först, därefter näst sista deltävlingen o.s.v.
Segraren i resp. A-final vid deltävlingarna får 22 poäng oavsett resultat i kvalheaten.
Segraren i resp. A-final på finaltävlingen får 31 poäng oavsett resultat i kvalheaten.

Minuspoäng för tjuvstart.
Den förare som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med ett poängavdrag (-1 poäng) på sitt
resultat från aktuella heatet.
Föraren erhåller dock inget lägre poäng än ”0”, inte tekniskt möjligt i vissa
resultatgivningsprogram. T.ex. vid tjuvstart & sedan bryter nämnda heat, erhåller man 0
poäng & inte -1.
Finalerna skall köras med ”runner-up”.
Finaler för dam & senior:
A- & B-finaler vid minst 18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång.
C-final vid minst 24 st. anmälda vid anmälningstidens utgång.
Arrangören får välja att köra B-, C- eller D-final vid färre antal anmälda vid
anmälningstidens utgång, dock skall inte ”runner-up” tillämpas vid sådant beslut.

Finaler för junior:
A-, B-, C- & D-final med "runner up", oavsett antal startande.

Däck: Fritt, ej dubb. (eller enligt FR-reglementet)
Startavgifter; Juniorer - gratis. Dam & Senior enligt högsta tillåtna avgiften för folkrace av
SBF (f.n. 300 kr)
Tel.+ efteranmälan 100 kr extra.
Gallring: Förare med minst poäng i cupen gallras först, vid lika poäng gallras förare med
minst antal startade deltävlingar i cupen under året, därefter lottning.
Resultatlista skickas ut via mail tävlingsdagen till ansvarig för x-cupens hemsida,
poängsammanställare för x-cupen samt Kurt Eliasson (frilans för alla tidningar i
Gävleborgs län).
Information om cupen finns på hemsidan ”www.x-cupen.se”
Upplysningar; Johan ”Sunkan” Sundvik. Tel.nr: 073 - 397 81 19
Sandviken 180204

