Reglemente Norrbotten Rally Cup 2020
SYFTE
Att öka intresset för rally i Norrbotten, genom att erbjuda fler tävlingstillfällen i
sportgrenen rally på nära håll.
Tävlingar
9 februari
15 februari
7 mars

Piteå MS
NMS Boden
Kalix MK

Bilklasser
Enligt RY 1.3
Historiska bilar (klass 12)
4WD (klass 8,10)
Trimmat 2WD (klass 3‐7, 9)
Otrimmat 2WD (klass 1‐2, 13‐14, VOC)
Förarklasser
Ungdomsrally tävlar i en egen klass.
A‐, B‐och C‐förare tävlar tillsammans, uppdelning för prisbedömning och cup‐
poäng sker enligt bilklasser. Förarklassen kan däremot användas som seedning
för startordning i cupen, seedning efter poäng i cupen är också tillåten.
Poängberäkning
5 poäng, sk flitpoäng, delas ut till alla som startar tävlingen, för att tävlingen
ska anses vara påbörjad skall tidkort ha erhållits från TK Start.
I deltävlingens totala resultatlista får vinnaren 22poäng, 2:an 18p, 3:an 15p,
4:an 13p, 5:an12p, ner till 16:e som får 1p.
Samtliga som kommer i mål får 5 poäng – för att premiera de som inte ger upp i
första taget.
Poäng kommer även att utdelas för sträckseger, med 1 poäng / sträcka och
bilklass.
Vid delad placering i tävlingsresultatet, får båda samma poäng för den aktuella
delade placeringen, även om man väljer att särskilja för slutresultat i enskild
tävling!

Önskvärt med möjlighet till omstart hos de arrangörer vars arrangemang så
tillåter enligt RY 1.3.2, dvs omstart kan ske efter sedvanlig ombesiktning med
ett tidstillägg på 5 minuter per SS som föraren inte genomfört, dock alltid minst
5 minuters tillägg, gäller även tävlande som bryter på transporter. ‐Tidstillägg
på ej genomförd SS är baserat på sträck‐snabbast i förarens bilklass.
Vid 6 genomförda deltävlingar, skall EN tävling räknas bort, dock kvarstår
flitpoäng från samtliga körda tävlingar! Vid färre genomförda tävlingar än 6,
skall samtliga deltävlingar räknas.
Särskiljning
Vid lika poäng vid cupens slut döms fördel till den av de inblandade som 1)
deltagit i flest cup‐deltävlingar, 2) tar mest poäng i finaltävlingen.
Startordning /seedning
Önskvärt med seedning enligt förarklasser och / eller resultat i cup eller DM,
alternativt lottning. Fritt för arrangören att få en så rättvis och funktionell
startordning som möjligt.
Startordning bilklasser:
Historiska bilar
4WD
Trimmat 2WD
Otrimmat 2WD
Ungdomsrally startar antingen först eller sist i tävlingen, vilket som passar bäst
för arrangören.
Tillåtna bilar
Enligt RY 1.3, samt ÖNBF Ekonomi Classic och VOC Mekonomen Classic.
Protester
Protester enligt G15.
Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs i cupen utförs av
Norrbottens cupens kontroll‐grupp: Jan Forslund, Fredrik Johansson, Leif
Rönnlund och Torbjörn Johansson
Däck
Enligt SBF Rally däcklista.

Marknadsföring
För att tillgodogöra sig poäng och priser i cupen och dess deltävlingar krävs det
att deltagare bär ev av Cupen anvisad reklam.
Tävlingssponsorer
Förhoppningen är att hitta både huvudsponsor och sponsorer för enskilda
deltävlingar.
OM tävlingssponsorer finns, uppmanas samtliga deltagare som åtnjutit bidrag
från tävlingssponsor vid en tävling att på något sätt skicka ett TACK till
tävlingssponsorn / huvudsponsor för att visa att man dels uppmärksammat att
de finns, men även att man är tacksam för deras bidrag!
Tävlingsavgift
Fritt för arrangören att sätta nivå för startavgift.
Kontaktpersoner
Följande personer har utsetts till Cupens kontaktpersoner:
Ingemar Svensson, NMS Boden 070‐2601728
ingo‐svensson@telia.com
Leif Rönnlund, Morjärvs MS
072‐7294923
leif.ronnlund@kalix.se
Jan‐Olof Renberg, Piteå MS
070‐3434996
jan‐olof@renberg.org
Jenny Hapasari‐Niemi, Kalix MK 070‐3973711
robert.jenny@telia.com
Lars‐Erik Henriksson, Luleå MS
070‐5725264
265585@live.se

Prisutdelning
Prisutdelning för den totala cupen sker i samband med finaltävlingen.
Tolkning och ändring av reglemente
Tolkning av reglemente under pågående säsong sker av utsedd kontrollgrupp.
Ändring av reglemente under pågående säsong kan endast utföras genom
beslut av kontrollgruppen, och skall främst ske om behov föreligger för
påverkan av säkerhet.

