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PROFESSIONELLA
TÄVLINGAR
En funktionärsstab som följer med under
serien för att få en jämnare bedömning.
SKCC har till varje
tävling tillgång till Bitr.Tävlingsledare, Bitr.
Teknisk Chef, Domarordförande och
Tidtagare.

UTRUSTNING I
VÄRLDSKLASS
För att kunna genomföra en tävling på bästa
sätt ställer det stora krav på utrustning till
funktionärer och utövare.
Inom tävlingsledning använder vi oss av
headset för att kommunicera på bästa sätt.
Inom tekniken använder vi oss av
UniLog för att kontrollera kopplingar,
Digatron för bränsle samt många andra
tekniska verktyg.
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PARTNERS

Vill du annonsera här?
kontakta info@skcc.se
för mer information.
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1 ANMÄLAN
Webbanmälan

https://lots.sbf.se

Anmälan

Ordinarie anmälningstid går ut 14 dagar innan respektive tävlingshelg
därefter utgår en administrationsavgift på 300:- som tillfaller
arrangörsklubben. Arrangörsklubben har rätt till att stänga anmälan efter
ordinarie anmälningstid utgång.

Transponder

Vid användande av egen transponder ska numret anges i anmälan.
Saknas numret för transponder ska den hyras av arrangören.

Startnummer

Startnummer i SKCC-serien väljs vid första deltävlingen och samma
startnummer ska därefter återanvändas vid resterande deltävlingar. Vid
byte av startnummer måste man kontakta
serieadministratör/resultatansvarig. Om annat startnummer än vid första
deltävlingen används kan seriepoäng komma att utebli.
Förare kan reservera sitt serienummer i LoTS under Min profil -> Fasta
startnummer.

Internationell
anmälarlicens

Vid anmälan till tävling under steg 1 grundinformation, i fältet ”information
till arrangör” fyll i namnet på internationell anmälarlicens.

Lägst antal
deltagare

Vid mindre än åtta (8) deltagare kan klassen komma att ställas in.
Samkörning av klasser kan förekomma.

2 TÄVLINGSAVGIFT
Startavgift

900 SEK per deltävling

Startavgift /
Cadetti

400 SEK per deltävling

Startavgift
Debutant i
Micro/Mini/J60

450 SEK per deltävling (max 3 ggr per säsong)

Transponder

100 SEK per deltävling

Efteranmälan

300 SEK per deltävling

3 TÄVLINGSDISTANS
Moment

Micro

Mini, J60

J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M

Träning

2x10 minuter

Tidskörning

1x8 minuter

Kvalheat

10 km

12 km

12 km

Förfinal/Semifinal

10 km

12 km

14 km

Final

12 km

16 km

18 km

Cadetti

Träning (2x6 minuter), Utbildningsheat (4 st x 6 minuter)

Reservation

Arrangör kan ändra upplägget för att klara tidsschema/tillstånd.
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4 FÖRFINALER/SEMIFINALER
Fall A:

Fall B:

Banlicens

Vid 34 startande eller färre.
Samtliga deltagare är kvalificerade till förfinal och final.
Vid 35 startande eller fler körs det två semifinaler, A och B.
De 68 främsta förarna efter kvalheaten är kvalificerade till semifinal. Förarna
delas in i var sin semifinal genom saxning av resultaten efter kvalheaten. Vid
särskiljning används placeringen i tidskörningen.
Den främsta föraren efter kvalheaten startar 1:a i semifinal A, den andra är 1:a i
semifinal B, den tredje är 2:a semifinal A, den fjärde är 2:a i semifinal B och så
framdeles.
Position

Semifinal

Position

Semifinal

1

A

3

A

2

B

4

B

Antalet startande justeras ner om banlicens är mindre än 34 deltagare vid final.

5 FINAL
Fall A (34 deltagare eller färre): Startuppställningen i finalen avgörs av resultatet i förfinal.
Fall B (35 deltagare eller fler): Efter semifinaler, går de sjutton (17) främsta förarna från
semifinal A och B vidare till finalen. Startuppställningen i finalen ges genom att den främsta
föraren i semifinalen med lägsta totaltid startar 1:a i finalen, den främsta föraren i den andra
semifinalen startar 2:a, den 2:a föraren i semifinalen med lägsta totaltid startar 3:a och så
vidare.
Semifinal A
(lägsta totaltid)

Resultat
(semifinal A)

Semifinal B
(högsta totaltid)

Resultat
(semifinal B)

Final

Position

FA1

1

FB1

1

FA1

1

FA2

2

FB2

2

FB1

2

FA3

3

FB3

3

FA2

3

FA4

4

FB4

4

FB2

4

FA5

5

FB5

5

FA3

5

FA6

6

FB6

6

FB3

6

Banlicens: Antalet startande justeras ner om banlicens är mindre än 34 deltagare vid final.
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6 POÄNGTABELL
Förfinal
(34 deltagare eller färre)

Förarna får poäng efter slutgiltig resultat i förfinalen.

Semifinal
(35 deltagare eller fler)

Förarna får poäng efter sammanställningen av semifinal A och B.

Final

Förarna får poäng efter slutgiltig resultat i finalen.

Poängtabell

Finns på SKCC webbplats under dokument.

7 SAMMANSTÄLLNING INDIVIDUELLA MÄSTERSKAPET
Micro, Mini, J60,
J125, S125, OKJ,
OK

Samtliga körda deltävlingar summeras och ger totalpoäng i serien.
Vid deltagande i samtliga deltävlingar ska den tävling med sämst
sammanlagda poäng räknas bort.
Deltager man inte på all behöver ingen räknas bort.
Deltävling med utelutet resultat i någon av finalerna får inte räknas
bort.

KZ2, DD2, DD2M

De fem (5) bästa deltävlingarna summeras och ger totalpoängen i
serien.
Deltävling med utelutet resultat i någon av finalerna får inte räknas
bort

Särskiljning

1. Flest antal av de främsta placeringarna i finaler.
2. Flest antal av de främsta placeringar i förfinaler/semifinaler.
3. Främsta placeringen i sista finalen.

8 ELEKTRONISK UTRUSTNING
Hyra av transponder

Användaren har det fulla ansvaret att transponder lämnas tillbaka i
befintligt skick. Vid felaktighet debiteras användaren för den
faktiska kostnaden.

Montering av utrustning

Om utrustning inte är rätt monterad och orsakar skada står
användaren för den faktiska kostnaden för reperation eller utbyte.
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9 Pokaler
Antal priser för respektive klass per deltävling
Cadetti

Samtliga deltagare.

Micro

De tio (10) främsta i finalen.
Resterande erhåller deltagarplakett.

Mini, J60

De tio (10) främsta i finalen.

J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M

De sex (6) främsta i finalen.

Antal priser för SKCC Individuella Mästerskap
Micro, Mini, J60

Priser till de tio (10) främsta i mästerskapet.

J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M

Priser till de fem (5) främsta i mästerskapet.

10 SKCC Klubblag
Anmälan
Anmälningsavgift:

700 kronor per lag

Anmälningstid:

1. Senast tillhanda till SKCC innan tidskörningen på den första
(1:a) deltävlingen.
2. Om avgiften inte är betald så är anmälan inte giltig.

Information gällande lag
Antal deltagare per lag:

1. Ett klubblag består av fem (5) förare.
2. Varje förare får endast delta i ett (1) klubblag.

Lagledare:

En (1) lagledare som ansvar för laget.

Byte av förare:

1. Endast ett (1) byte av deltagare per klubblag.
2. Meddelas SKCC innan den tävlingen som ändringen ska gälla.

Resultat
Sammanställning

1. Deltagarnas samtliga poäng i mästerskapet summeras.
2. Det klubblag som har flest poäng vinner och så vidare.

Särskiljning

1. Flest poäng i den sista deltävlingen.
2. Flest poäng i den näst sista deltävlingen och så vidare i fall av
lika poäng.

Priser
Antal priser

1. De tre (3) främsta klubblagen erhåller priser.
2. Antalet priser är fem (5) + en (1) för klubben.

Prisutdelning

Priserna ska hämtas vid prisutdelningen på den sista deltävlingen.
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11 SKCC (träning fredag)
Respektive arrangör beslutar om möjlighet till träning på fredag.

12 SKCC Teamlag
Anmälan
Anmälningsavgift:

1000 kronor per lag

Anmälningstid:

1. Senast tillhanda till SKCC innan tidskörningen på den första
(1:a) deltävlingen.
2. Om avgiften inte är betald så är anmälan inte giltig.

Information gällande lag
Antal deltagare per lag:

Ett teamlag består av samtliga förare med deras anmälarlicens.

Resultat

Sammanställning

1. Samtliga förares poäng per deltävling summeras och
divideras med antalet förare. Sedan summeras poängen från
samtliga deltävlingar.
2. Det teamlag som har flest poäng vinner och så vidare.

Särskiljning

1. Flest poäng i den sista deltävlingen.
2. Flest poäng i den näst sista deltävlingen och så vidare i fall
av lika poäng.

Priser
Antal priser

1. De tre (3) främsta teamlagen erhåller priser.
2. Antalet priser är fem (5) + en (1) för teamet.

Prisutdelning

Priserna ska hämtas vid prisutdelningen på den sista
deltävlingen.
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