Cupen består av öppna deltävlingar i folkrace och är
öppen för förare från alla distrikt.
De startande i deltävlingarna ingår automatiskt i cupen.
DELTÄVLINGAR 2018
Deltävlingarna är ännu ej fastställda.

RÄKNADE TÄVLINGAR
6 deltävlingar ingår i cupen. Resultaten från 5 av dessa räknas.
Blir någon deltävling inställd räknas istället resultatet från 4 deltävlingar. Blir 2 eller
fler deltävlingar inställda räknas resultatet från samtliga deltävlingar.

KLASSINDELNING
De tävlande delas in i följande 4 klasser:
¤ Senior
¤ Veteran
¤ Junior
¤ Dam

STARTNUMMER & STARTORDNING
Ledarna i varje klass har första startnumret i sin klass samt gula siffror. Övrig
startordning är upp till varje arrangör.

FÖRTUR TILL START I CUPENS DELTÄVLINGAR (om behov finns)
Om antalet anmälda till deltävling överskrider max vad arrangören tillåter, har förare
med poäng i serien företräde till start. Förare med högre placering i cupen har
företräde framför de med lägre
placering. Efteranmäld förare kan dock aldrig få förtur till start. Övrig
gallring, se resp. inbjudan.

EFTERANMÄLAN TILL DELTÄVLING
Efteranmälning är möjlig till deltävling om plats finns.
Efteranmälningsavgiften i deltävlingarna är upp till varje arrangör.

TJUVSTART
Vid tjuvstart i ett kvalheat dras det av 2 poäng av inkörda poäng i heatet. Vid tjuvstart
i en final dras det av 2 poäng av de totalt inkörda poängen från kvalen.

FINALER
Finaler ska köras med Runner up.
Vid färre än 9 startande i klasserna körs det 4 omg, ej någon final och 3
priser. Detta räknas från anmälans utgång när arrangören ser hur många som är
anmälda.

POÄNGBERÄKNING
De poäng som de tävlande kör ihop per deltävling är deras poäng i cupen.
Bonuspoäng delas ut till de som kör A-final, 7,5,4,3,2 och 1 poäng beroende på
placering i finalen. Vinnarna i B- respektive C-final erhåller 1 bonuspoäng för segern.
Poängen ges oavsett antal startande i klasserna.

SÄRSKILJNING VID RESULTAT I CUPEN
Vid lika poäng placeras den förare först som har högst poäng i någon
deltävling, därefter näst högst osv. Är inte särskiljning möjlig trots det så placeras den
förare först som har högst poäng i den senaste deltävlingen, sedan den näst senaste
osv.

CUPPRISER
Priser i cupen delas ut till 1 per 4 startande i respektive klass, dock max 12st per
klass.
Man måste starta i minst 3 deltävlingar för att få pris i cupen. För att erhålla
sponsorpriser vid prisutdelningen måste man vara personligt närvarande.

ÖVRIGT
Två minutersregeln kommer att användas i deltävlingarna.
Cupställningen kommer att publiceras på cupens Facebook sida.
De tävlandes namn kommer att offentliggöras i resultat mm på internet och i andra
medier.
Regeltolkning i Mlimits Cup avgörs av cupens organisation.

Organisation Mlimits Cup
Mats Jorhammar 070 – 517 37 40
Anders Bengtsson 076 – 142 02 14
Madde Lundin 073 – 559 69 08

Följ Mlimits Cup på vår facebooksida (Mlimits Cup) för
aktuell cupställning, resultat från tävlingar, inbjudningar
till deltävlingar samt övrig information.

SEGRARE GENOM ÅREN
2013
Senior: Andreas Dalegård SMK Motala Bil
Veteran: Thomas Lindell SMK Vingåker
Dam: Natalie Granfors Eskilstuna MK
Junior: Simon Andersson Finspångs MS
2014
Senior: Andreas Dalegård SMK Motala Bil
Veteran: Börje Adamsson MK Ramunder
Dam: Simone Rydin MK Ramunder
Junior: Adam Carlsson SMK Nyköping
2015
Senior: Jimmy Rask SMK Motala Bil
Veteran: Börje Adamsson MK Ramunder
Dam: Simone Rydin MK Ramunder
Junior: Sebastian Skullman MK Ramunder
2016
Senior: Johan Andersson MK Ramunder
Veteran: Arne Andersson Norrköpings MK
Dam: Alexandra Damberg SMK Motala Bil
Junior: Kevin Möller SMK Valdemarsvik
2017
Senior: Andreas Dalegård SMK Motala Bil
Veteran: Ingemar Halleröd Ljungsbro MK
Dam: Isabelle Söderlund SMK Vingåker
Junior: Ludwig Malmgren Finspångs MS

