Cup-regler ABS Rallycup 2006
Tävlingskalender:
Se tävlingskalender
Inställd tävling:
Om en deltävling ingående i denna rallycup måste ställas in, har styrelsen rätt att tillföra en reservtävling.
Förarklasser / Startordning:
Klass 1 Debutanter
Klass 2 Ungdomssrally
Klass 3 A-B-C-förare Grupp E
Klass 4 Volvo Original + Grupp N 0-1600cc.
Klass 5 A-B-C-förare Grupp H (66-74) och Klassiker.
Klass 6 C-förare 2WD
Klass 7 A+B-förare 2WD
Klass 8 A-B-C-förare 4WD
Rullande startordning enligt ovan angivna förarklasser :
Deltävling 1).
Startordning klassvis: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Deltävling 2).
Startordning klassvis: 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 3
Deltävling 3).
Startordning klassvis: 1, 2. 5, 6, 7, 8, 3, 4
Deltävling 4).
Startordning klassvis: 1, 2. 6, 7, 8, 3, 4, 5
Deltävling 5).
Startordning klassvis: 1, 2. 7, 8, 3, 4, 5, 6
Deltävling 6).
Startordning klassvis: 1, 2. 8, 3, 4, 5, 6, 7
Superfinal 2006)
Startordning klassvis: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Om deltävling ställs in och reservtävling tillsätts, följer denna samma startordning som inställd tävling.
O.B.S: Tävlande i klass 5 (Grupp H (66-74)) skall vid anmodan på besiktning eller under pågående tävling kunna
uppvisa giltigt homologerings dokument utställt 66 – 74 för den bil och klass man tävlar/tänker tävla i.
Vid oklarheter om klasstillhörighet, kommer den tävlande att flyttas till klass 6 eller 7 (C2WD, eller (A+B2WD).
Anmälan och Startavgifter:
Startavgift vid tävling med minst 10km och max 20km SS = Max 700 kr.
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Startavgift vid tävling med mer än 20km SS fastställs av arrangören.
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Ungdomsrally har 200 kr lägre startavgift än övriga i samtliga cuptävlingar.
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Efteranmälningsavgift: 250 kr. Poststämpel eller E-post datum avgör avgiften.
Anmälan skall i samtliga deltävlingar vara ABS Reklam & Gravyr senast kl 18.00 måndagen närmast före
respektive tävlingshelg.
Efteranmälan skall vara arrangören tillhanda senast 18.00 dag före tävling.
Återbud skall vara arrangören tillhanda senast 18.00 dag före tävling. Förare som anmält sig till tävling,
och inte meddelat förhinder enligt ovan angivna regler, kommer att debiteras hel startavgift av arrangören.
Debutanter är välkomna att delta med fri startavgift i deltävlingar med tävlingsformen RY, och i deltävlingar där
arrangören kör efter tidsschema och tillhandahåller tidkort till de tävlande.
Kvinnlig förare är välkomna att delta med fri startavgift i samtliga deltävlingar. (Behöver ej ha kvinnlig kartis)
Däck:
Klassade sommar och vinterdäck enligt SBF´s gällande rallyreglemente.
Reklam:
Huvudsponsorn äger rätt till reklam på tävlingsbilarna i cupens samtliga deltävlingar.
(Friköp från arrangörsreklam = 2 000:-/deltävling).

Tävlingsform:
I tävlingsformen RY, räknas tävlingens totaltid som resultat i respektive förarklass.
(För att ha fullgjort RY tävling krävs tid på samtliga SS eller prov, samt målgång vid slutmål).
Om en reservtävling tillförs och denna är en sprint eller RS i backe, kommer samtliga tider att samman som
resultat i cupen, då detta är en Rallycup
Nyhet 2006 !
Noter:
Samtliga rallytävlingar i rallycupen köres efter roadbook, Inga noter.
Gallring:
Vid för stort antal startande vid ordinarie anmälnings tids utgång, sker gallring utifrån datumstämpel.
(Förare med poäng i pågående cup kommer att ges förtur vid gallring).
Poängfördelning deltävling 1-6:
I dessa deltävlingar fördelas klassvis poängen enligt:
Poäng i respektive klass enligt följande :
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a

15 poäng
13 poäng
11 poäng
10 poäng
9 poäng
8 poäng

7:a
8:a
9:a
10:a
11:a
12:a

7 poäng
6 poäng
5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng

Fullgjord tävling ger övriga förare 1 p.
Förare som inte fullföljer tävlingen erhåller inga poäng.
Poängfördelning Superfinalen:
I superfinalen fördelas klassvis poängen enligt:
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Poäng i respektive klass enligt följande:
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a

18 poäng
16poäng
14 poäng
13 poäng
12 poäng
11 poäng

7:a
8:a
9:a
10:a
11:a
12:a

10 poäng
9 poäng
8 poäng
7 poäng
6 poäng
5 poäng

13:e
14:e
15:e

4 poäng
3 poäng
2 poäng

Fullgjord tävling ger övriga förare 1 p.
Förare som inte fullföljer tävlingen erhåller inga poäng.
Tävlingar som räknas:
Vid sammanräkningen av poängen i cupen, räknas förarnas intjänade poäng samman till ett slutresultat.
Om rallycupen 2006 genomför alla deltävlingar får 1 deltävling räknas bort.
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Om rallycupen 2006 tvingas ställa in en/flera deltävlingar, räknas samtliga.
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Särskiljning i deltävling:
Rally:
Särskiljning kommer att ske enligt gällande rally reglemente.
Priser:
* Påkostande pokaler utdelas i varje deltävling till de 3 bästa förarna/kartläsarna per förarklass. (Ej debutanter)

* Vid superfinalen utdelas dessutom mkt fina och stora pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i ABS Rallycup 2006,
(förare och kartläsare) i respektive förarklass, samt diplom till 4:an och 5:an (förare och kartläsare).
* Från varje startavgift i cupen kommer 60 kr att avsättas till en pott.
* Vid varje deltävling kommer sedan 6 st priser (klass 3-8) att lottas ut bland de tävlande (1 pris per klass).
Vinnaren i utlottningen måste själv finnas på prisutdelningen för att ta emot priset, annars dras en ny vinnare.
Storleken på vinsten bygger på antalet startande i respektive deltävling.
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Exempel: 60 startande x 60kr / 6 priser = 6 st 600kronors startavgiftscheckar lottas ut.
* Vid varje deltävling kommer pris till bästa kvinnliga förare att delas ut.
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Särskiljning i cupen:
Varje förare med poäng i cupen får vid summeringen av poängen räkna bort enligt punkten
”Tävlingar som räknas” ovan. (Ej finaltävlingen).
Slutsumman kan bestå av poäng från 1 eller flera tävlingar.
Om flera tävlande i en förarklass slutar på samma poäng när cupen är avslutad, gäller följande som särskiljning:
1). Flest poäng i sista deltävlingen. (Finaltävlingen)
2). Flest poäng i näst sista deltävlingen. o.s.v.
Internet :
(Cupens hemsida: www.abs.nu).
I och med anmälan till någon av deltävlingarna i denna cup, samtycker förare och kartläsare till att vi publicerar
de tävlandes namnuppgifter, såväl förare som kartläsare och eventuell anmälare på Internet.
Resultat givning :
Redovisning och utdelning av resultatlistor till de tävlande kommer att ske direkt i samband med prisutdelningen
vid respektive deltävling. Resultatlistor skickas INTE ut till förare.
Önskas resultatlistor hemsänt via E-post, skall detta anmälas på cupens hemsida.
Resultaten kommer också att redovisas på cupens hemsida. www.abs.nu
Rekognoscering av tävlingsbana :
Rekognoscering får EJ ske i tävlingsformen Rally.
(All tjuvträning, rekognoscering, eller liknande innan och under pågående tävling i cupen kommer att bestraffas
med omedelbar uteslutning ur den deltävlingen och anmälan till NNBF och SBF).
Vagnbok:
Varje tävlandes vagnbok kommer i samband med besiktning att omhändertas av tävlingsarrangören.
Vagnbok återlämnas till föraren/kartläsaren i samband med prisutdelningen efter avslutad tävling, när
underskriven tävlingsrapport inlämnats till arrangören.
Allmänna bestämmelser :
Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella, Svenska Bilsports Förbundets nationella
tävlingsbestämmelser, ABS rallycup´s regelverk och respektive arrangörs tilläggsregler.
Kontaktpersoner :
Se kontaktpersoner

