
Regler för Laitis Folkrace-Cup. 

Utgåva 1:1  den 2013-03-22 10:43 

Grunden för dessa regler är det regelverk som gäller för Folkrace inom Svenska Bilsportförbundet samt eventuella 

ändringar/tillägg som Övre Norra Bilsportförbund har gjort. Syftet med dessa regler är att alla arrangerande föreningar skall 

använda samma upplägg på alla tävlingar. 

 

1:1 Tävlingens genomförande: Samtliga arrangörer skall genomföra tävlingarna enligt nedanstående regler. 

1:2 Tidsplan: Vid endagars tävlingar skall tävlingen starta kl. 11:00. Vid 2 dagars tävlingar skall 
 starten på första tävlingen vara 11:00 och starten på andra dagen kan vara 10:00  eller 
 11:00. Detta får arrangerande förening avgöra. Vid delade tävlingar skall tävlingen 
 starta kl. 11:00 båda dagarna. 

2:1 En dags tävling: Samtliga deltagare i alla klasser kör 3 omgångar och finaler. Poängen räknas ihop från 
 alla omgångar. Poängfördelning i kval omgångarna enligt 2:4  Finalerna enligt 7:2. 
 Laitis poängen utdelas efter finalerna i enlighet med 8:1  

2:2 Tvådagars tävling: Dag 1 körs 3 omgångar för samtliga klasser. Dag 2 kan arrangerande förening 
 välja mellan att köra 1 eller 2 omgångar samt finaler. Detta SKALL framgå i 
 inbjudan. Poäng beräkning för kvalomgångarna i dessa tävlingar finns under 2:4.  
 Finalen enligt 7:2. Poängen från samtliga heat räknas. Laitis poängen utdelas efter 
 finalerna i enlighet med 8:1 

2:3 Delade tävlingar: Delade tävlingar räknas när två föreningar delar på två tävlingstillfällen. 
 Tävlingarna körs på ena föreningen bana ena dagen och den andra dagen på 
 andra föreningens bana. Delad tävling kan även vara så att båda tävlingarna körs  på 
 en och samma bana. Dag 1 & dag 2 tävlingar körs enligt samma upplägg som 2:1.  
 Poäng beräkning för kvalomgångarna i dessa tävlingar finns under 2:4. Se 
 vidare under 5:1 & 5:2. Poängen från samtliga heat räknas. 

2:4 Poäng heat körning: Poäng i heat körning 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p. 

3:1 Lottning startspår: Resultatservice i Norr förlottar samtliga omgångar. Lottningen skall ske så att det blir 
 så jämna heat som möjligt. Vid samtliga tävlingar förlottas startspåren i 
 kvalomgångarna av sekretariatet. I finalerna väljer den med högsta poängen startspår 
 först i respektive final, sedan näst högsta o.s.v. Gäller samtliga klasser. 

4:1 Tjuvstart: Kvalheat: Tjuvstartande ekipage släpper förbi övrigt startfält sedan fritt att köra om 

 poäng. Om inte detta genomföres tilldelas ekipaget 1p oavsett placering i heat om 
 tar sig i mål. 
 Finaler: Efter första tjuvstarten sker omstart, förare som sedan orsakar tjuvstart 
 utesluts. 

5:1 Upplägg delad tävlingar: Dag 1. Poäng för tävlingen utdelas enligt 8:1 efter körda finaler. Detta gäller i 
 samtliga klasser. Poängen används sedan för sammanräkningen efter dag 2 
 tävlingar. 

 Dag 2. Poäng för tävlingen utdelas enligt 8:1 efter körda finaler. Detta gäller i 
 samtliga klasser.  Poängen används sedan för sammanräkningen efter dag 2 
 tävlingar. 

5:2 Poäng vid delad tävling: Efter tävlingarna som är delade på 2 föreningar läggs poängen från dag ett och dag 
 två ihop. De som har högsta sammanlagda poängen efter 2 dagar får LAITIS poäng 
 enligt med poängfördelningen 8:1.  
 Skulle en eller flera förare hamna på samma poäng, gäller följande särskiljning:  
 1: Flest 1:a platser dag två, flest 2:dra platser dag två. o.s.v. 

6:1 Särskiljning inför finaler: Följande gäller vid samtliga tävlingar. 
 Tävling med 3 kvalheat  3-2-1 
 Tävling med 4 kvalheat  4-2-3-1 
 Tävling med 5 kvalheat  5-3-1-2-4 

7:1 Finaler: Herrar A-B-C Final. Damer och juniorer A finaler. Vid 60 eller fler anmälda herrar skall 
 även en D-final köras. Vid minst 12 anmälda damer respektive juniorer vid 
 anmälningstidens utgång körs A & B finaler i respektive klass. Definition av anmälda: 
 Antal anmälda per klass vid anmälningstidens utgång enligt inbjudan. 
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7:3 Runner up: Kommer att tillämpas vid alla tävlingar och i samtliga klasser. Segraren i den 
 lägre finalen går upp i den högre. Förare från den lägre finalen väljer spår sist i den 

 högre finalen. Förare som inte kan starta i en final placeras sist i den finalen. Ingen 
 ersättare sätts in. 

8:1 Laitis Cup poäng: 35, 30, 25, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,  

9:1 Slutställning i Laitis Cup: Förare med hösta sammanlagda poäng från samtliga Laitis Folkrace Cup tävlingar 
 vinner Cupen 2013.Tvåa blir den förare som har näst bästa poängen efter alla 
 tävlingar o.s.v. 

9:2 Särskiljning i Cupen: Om en eller flera förare har samma summa poäng avgörs det enligt följande: 
 1.Resultat från finalen. 2.Flest 1:a heat platser i final körningen. 3.Flest 2:dra heat 
 platser i final körningen... o.s.v. sist av allt lottning. 

10:1 Anmälan till tävlingarna: Anmälningar SKER ENDAST på SBF www.anmälanonline.se 
 Anmälan kan ske till en (1) av tävlings dagarna där två föreningar delar på 
 arrangemanget.  Anmälan till en (1) dag vid en två dagars tävling med en arrangör går 
 EJ. Delar ni bil måste det vara inskrivet i anmälan. 

10:2 Anmälningsavgift. Enligt SBF FR regler. 

10:3 Gallring: Ingen gallring får ske. Samtliga anmälda får delta. 

10:4 Sista anmälan: Sista tid för anmälan är ALLTID måndag 24:00 samma veckan som tävlingen. 

10:5 Avanmälan. Avanmälan skall alltid ske till info@resultatserviceinorr.se eller Stig H 070-6973622.   

11:1 Startnummer Fasta startnummer kommer att tillämpas. Till första tävlingen tilldelas alla 
 startnummer av resultatserviceinorr.se. Har ni fått ett startnummer anger ni detta i 
 rutan övrigt i anmälan. Herrar 1-199, damer 201-299, juniorer 301-399, Debutant 
 401>>. Delar ni bil används alltid det lägsta startnumret. 

12:1 Bilbyte Endast Debutanter får byta bil. I övrigt är inget bilbyte tillåtet i någon av klasserna. 

13:1 Omstart av heat: Omstart av rödflaggat heat SKALL ske direkt efter det att heat har flaggats av. 
 Ingen reparation av fordonen är tillåtet. 

14:1 Reklam: Huvudsponsor för dessa tävlingar är Laitis Bil & Industri AB. 
 Detta innebär att vid alla tävlingar kommer reklam att anbringas. Försäljning i depån 
 är endast tillåtet för Laitis Bil & Industri samt förening. Inga konkurerande företag till 
 Laitis Bil & Industri tillåts ha försäljning i samband med Laitis Cup tävlingarna. 

15:1 Resultat: Delresultat anslås på anslagstavlan i depån under tävlingen. Efter varje 
 avslutad omgång för respektive klass. Slutresultat anslås direkt efter tävlingen. 

 Efter tävlingen anslås resultaten på www.laitis.se  

 På ÖNBF hemsida, respektive förenings hemsida samt på www.resultatserviceinorr.se 

16:1 Resultatservice: Under säsongen 2013 är Resultatservice i Norr, Stig Hedenström Piteå 070-6973622
 info@resultatserviceinorr.se  ansvarig för resultatservice vid alla tävlingarna. 
 
 Om allt faller på plats, (under förutsättningen att internet uppkopplingen fungerar på 
 tävlingsarenan) kommer resultaten efter varje omgång läggas ut på nätet direkt under 
 alla tävlingar. Adressen till denna information är www.resultatserviceinorr.se  

17:3 Reglernas tidsperiod: Dessa regler från den 15 maj 2013 till den 1 okt 2013. 

18:1 Tävlingar 2013: Följande tävlingar ingår i Laitis Bil & Industri Folkrace Cup 2013. 

 Deltävling 1 Luleå MS den 25/5 2013. En dags tävling. 
 Deltävling 2 Vännäs MK / Umeå AK den 15-16/6 2013. Två dagars tävling i Vännäs. 
 Deltävling 3  Delas mellan Robertsfors MS och Skellefteå MS. 
 Deltävling 3/1 Robertfors MS den 27/7 2013. En dags tävling. 
 Deltävling 3/2 Skellefteå MS den 28/7 2013 En dags tävling. 
 Finalen Delas mellan NMS Boden och Älvsbyns MS. 
 Deltävling 4/1 --- Final 1/1 NMS Boden den 31/8 2013. En dags tävling. 
 Deltävling 4/2 --- Final 1/2 Älvsbyns MS den 1/9 2013. En dags tävling. 
 
19:1 Frågor rörande dessa regler, kontakta Resultatservice i Norr på 
 info@resultatserviceinorr.se  eller mobil tfn 070-697 36 22 Stig Hedenström 
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