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INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 
 
HUVUDANSVARIG  
FÖR CUPEN: Anders Billred, Vetlanda RRC.  
 
DELTAGARE: Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2016 giltig SBF-licens 

Nationell, D- eller utbildningsintyg. Utländska förare får starta i tävling men 
deltager ej i den totala syd-cupen.  
Antalet deltagare i varje tävling är max 72. 

 
OBS! Förare med utbildningsintyg får endast köra 1 tävlingar sedan måste 
debutant licens sökas (se tävlingsregler för rb/utbildningsintyg) 

 
TÄVLINGSFORM: 1:8 OR  Endast Buggy. 
 
TRÄNING:  Ingen fri träning är tillåten. 
  OBS! Ingen träning för semifinalister efter genomförda kval.  
 
TÄVLINGS START: Heatträningen ska börja klockan 0800.  
 
 
BESIKTNING: Alla ska ha möjlighet att besikta bilen innan kvalheaten startar. Obligatorisk 

besiktning efter kval- och finalheat. 
  Om klubben vill besikta in bilar innan kval ska det anges i tävlingens inbjudan. 
  
 
HEAT TRÄNING: Två träningsheat om 5 minuter. 
 
 
STARTFÖRFARANDE: I kvalheaten gäller rullande start vilket betyder att varvräkningen meddelar 3 

min till start, 1 minut till start och 30 sec till start. Klockan startar när 30 sec har 
gått dvs tiden ”noll” varvräkning meddelar då ”klockan går”. 
Om hörselskadad deltager ska tidsskylt 30 sec visas när 30 sec återstår till att 
klockan ska startas. I underfinaler och final gäller Le-Manstart. 

 
 
KVALHEAT:  Kvalen körs  Round by Round  i 3 omg kvalheatens längd är 5 minuter 

poängen i de två bästa omg räknas. Ingen går direkt till final 
 
 

FINALLÄNGD:  Underfinaler körs 20 minuter. Semifinal 20 minuter. Huvudfinal 30 minuter 
 
 

 
HEAT.IND OCH 
STARTORDNING: I deltävling 1 ska startordningen vara enligt slutställningen i Syd-Cupen 2015 
  Insorteringen ska följa licens klasserna vilket innebär att bäst placerade föraren 

med nationell licens placeras som bil nr 1 i sista heatet, näst bästa förare som 
bil nr 2 i sista heatet osv, därmed kommer den sämst placerade D-föraren att 
vara bil nr 12  i heat 1. I deltävling 2 och 3 ska förarna sorteras in enl samma 
princip men efter aktuell ställning i Syd-Cupen 2016.  
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BILVÄNDARE: I träningsheat och kvalheat ska förare i föregående heat vara bilvändare.  

 
I finalerna står man bilvändare i finalen innan sin egen i samma stege. 

     

Heat Bilvändare 

1/16 A Direktkvalade 1/8 A + Klubben 

1/16 B Direktkvalade 1/8 B + Klubben 

1/8 A Direktkvalade 1/4 A + Utslagna 1/16 

1/8 B Direktkvalade 1/4 B + Utslagna 1/16 

1/4 A Direktkvalade SEMI A + Klubben 

1/4 B Direktkvalade SEMI B + Klubben 

SEMI A Utslagna 1/4 A + Klubben 

SEMI B Utslagna 1/4 B + Klubben 

FINAL Utslagna SEMI A+B 

 
 
Utebliven bilvändare bestraffas enligt RB 11: Tävlingsbestraffning 

  Kval: 
  Bilvändaren ska vara på sin plats senast när det återstår 2 min till start. 
  Utebliven bilvändare innebär 3 sek tillägg på bästa kvaltid första  
  gången, 6 sek andra gången och 3:e gången uteslutning ur tävlingen. 
  Final: 
  Utebliven bilvändare kan bli struken från sitt heat. 
   
  OBS! Barn under 12 år får inte vara bilvändare. Om så ändå sker måste 
  en överenskommelse mellan målsman/ansvarig för barnet och  
  tävlingsledaren ske innan tävlingen börjar. 
 
VARVRÄKNING:  AMB rc  (Aebi RC Progress)  
 
TRANSPONDRAR: Endast personliga transpondrar. 
  Transpondrar för uthyrning tillhandahålles ej av alla arrangerande klubbar.  
 

ANMÄLAN:  Din anmälan gör du på www.rc-championship.info 
(där kan också avanmälan göras) 
Det är mycket viktigt att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda vid 
anmälan. 
Efteranmälan accepteras om plats finns. Efteranmälningsavgift är 50 SEK 
OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE. 
 

 
ANMÄLNINGSAVGIFT: Förare med Utbildningsintyg 100 SEK. Övriga 250 SEK 
   
 
BETALNING:  Följ arrangerande klubbars önskemål om hur betalning ska ske på deras 

inbjudan och anvisningarna på anmälningssidan. 
 
 
GALLRING:  Om det totala antalet anmälda överstiger maxantalet 72 till varje enskild 

deltävling sker gallring enligt följande metod: 
1. Licensklass i omvänd ordning, U har förtur över D som i sin tur har 

förtur över N. 
2. Ej betald anmälningsavgift vid utsatt datum. 
3. Anmälningsdatum. 

   

http://www.rc-championship.info/
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INSTÄLLD TÄVLING:  Tävlingen kan med tävlingsledare/domares medgivande ställas in om 

antalet anmälningar vid anmälningstidens utgång är mindre än 20 och vid 
otjänlig väderlek som gör en rättvis tävling omöjlig att genomföra. 
 

 
PRISER:   Priser som delas ut vid varje deltävling: TQ. Placering 1-5 totalt.  
  Placering 1-3  Lilla Syd-Cupen. Bästa debutant. Bästa junior. Bästa 40+.  
 
  Juniorer  är födda 1998 eller senare. 40+ är födda 1976 eller tidigare. 
  Deltagare i Lilla Syd-Cupen är födda 2003 eller senare. 

 
Priser för den totala cupen se tilläggsregler för Syd-Cupen  
 

ANSVAR:   Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med SBF's 
tävlingsbestämmelser och reglemente samt denna inbjudan och tilläggsregler. 

 Deltagande i tävlingarna sker på den tävlandes egen risk.  
Svenska Bilsportförbundet, klubbarna och dess tävlingsledning och 
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingarna inträffade skador, 
olycksfall el dyl. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i 
tävlingarna samtyckt till att personuppgifter registreras i tävlingsarrangörernas 
dataregister och att arrangörerna inom ramen för sin verksamhet oavsett 
media offentliggör namnen. 

 
 
 
TÄVLINGSREGLER: Samtliga tävlingar anordnas enligt SBF Gemensamma Regler, 
  Tävlingsregler och Tekniska regler för Radiostyrd Bilsport.  
  Samt dessa för Syd-Cupen speciella tävlingsregler. 

 
LILLA SYD-CUPEN: Även 2016 kommer vi att köra lilla syd cupen den är till för dom riktigt 
  unga killarna och tjejerna. Reglerna är enkla, deltagare ska vara född 
  2003 eller senare, LSC har en egen totallista som beräknas  
  på resultatet i varje deltävling, priser delas ut vid varje  
  deltävling och i den totala LSC. 
 

 

 
ANTAL TÄVLINGAR: 4 deltävlingar ingår i cupen varav de 3 bästa resultaten räknas. 
 
 

 

 

 
PLACERING I FINALER: Efter genomförda kval heat görs final indelning enligt följande 
  Baserat på fullt startfält (72 bränsledrivna) 
 
  1/2 final A  kval-plac 1 3 5 7 9 11 13 15   
  1/2 final B  kval-plac 2 4 6 8 10 12 14 16   
  1/4 final A kval-plac 17 19 21 23 25 27 29 31  
  1/4 final B kval-plac 18 20 22 24 26 28 30 32  
  1/8 final A kval-plac 33 35 37 39 41 43 45 47  
  1/8 final B kval-plac 34 36 38 40 42 44 46 48  
  1/16 final A  kval-plac 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 
  1/16 final B kval-plac 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 
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POÄNGBERÄKNING:  Poängräkningen kommer att ske med AMB rc  (Aebi RC Progress) 

 
Och delas ut  1:a plats 100 p   

 enl följande:  2:a plats 98 p 
3:e plats 96 p   

    4:e plats 95 p 
    5:e plats 94 p 
    osv.. 
 

 
BONUSSYSTEM:  2 bonuspoäng för TQ. Alla bonuspoäng räknas in i slutresultatet. 
 
SÄRSKILJNING: Vid lika slutresultat i den totala cupen avgör högsta tagna poäng i en deltävling 

sedan inbördes möte i deltävling 1 därefter deltävling 2 o.s.v. och i sista hand 
genom lottning. 

   
 

RESULTAT:   För respektive deltävling anslås i samband med varje avslutad deltävling.
  Detta resultat samt cupens totala ställning finns tillgänglig på arrangörs  
  klubbens hemsida samt på ? 
     
PRISER:  Totalt i cupen priser till placeringarna 1-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

40+ 1-3. Juniorer 1-3. Lilla Syd-Cupen 1-5.   
  

  Prisutdelning för syd cupen 2016 sker efter avslutad finaltävling. 
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TILLÄGGSREGLER FÖR SYD-CUPEN 
 

 
 
Ljuddämpare:  Endast EFRA märkta och godkända pipor enl 2015 års reglemente är 

godkända. Se www.radiostyrdbilsport.nu   

 

Däck:  Däckens bredd får inte överstiga 47 mm 

  Diametern ska vara mellan 109 och 120 mm. 

 
Parc Farme:  Efter semifinalerna ställs bilarna i parc farme tills de att bilarna från båda 

semifinalerna är besiktigade. 

 
  
 

Mekaniker:  ENDAST EN MEKANIKER PER FÖRARE/BIL  
ÄR TILLÅTEN. GÄLLER HELA TÄVLINGEN 

 
 
 
 

SKYLDIGHETER FÖR ARRANGÖRSKLUBBARNA 
 
 

PRISPOTT:  Varje arrangerande klubb ska snarast efter genomförd tävling till för  
  Syd-Cupen huvudansvarig klubb/org betala in 30:- för varje förare som deltagit 
  i tävlingen. Prispotten ska användas till inköp av pokaler som slutpriser i totala 
  cupen. Dessutom ska administrationskostnader för arbetet med att organisera 
  Syd-Cupen täckas av dessa avgifter. 

 
 

TÄVLINGSLEDARE, Det är arrangerande klubbs skyldighet att tillsätta Tävlingsledare 

DOMARE:  Race Controller och Domar ordförande till varje deltävling. 
 
FUNKTIONÄRER:  Det är arrangerade klubbs ansvar att ha 2-4 funktionärer som kan  

  vara bilvändare vid behov eller till andra arbetsuppgifter som kan uppstå  
  under en tävling. 

 
VARVRÄKNING: Funktionärer som kan hantera och sköta varvräkningen och som är väl  

  insatta i systemet och i de regler som gäller för tävlingen 

 
 
BESIKTNING: Tillhandahålla kunnig personal till besiktning. Besiktningen ska vara  

  enkel men noggrann. 

 
RADIOUTRUSTNING: Anvisade förvaringsplatser för sändare ska skydda vid regn. 

 

RESULTATLISTOR: Resultatlistor från såväl kval som finalheat ska fortlöpande 

www.radiostyrdbilsport.nu
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   anslås på resultattavlan. 
  Resultatlista ska efter avslutad deltävling omgående skickas till  
  huvudansvarig för Syd-Cupens hemsida. 

 
EGEN INBJUDAN: Varje arrangerade klubb ska utkomma med en egen inbjudan i god tid före den

 tävling man ska arrangera. Denna inbjudan måste innehålla b.l.a följande info 
 Namn och klubbtillhörighet på tävlingsledare, race controller och  
 domarordförande samt besiktningspersonal, varvräkningspersonal och  
 miljöansvarig. Tävlings datum, tidsschema, betalningsinstruktioner och övrig 
info som inte framgår av den gemensamma inbjudan samt hänvisa till denna. 
Klubbens egna inbjudan ska godkännas av tävlingsledare innan den görs 
officiell.  

   
   
SERVICE & MILJÖ: I ovan nämnda inbjudan ska också informeras om tillgång till  

  mekplatser, el, vatten, tryckluft, toaletter och dusch samt möjligheter att köpa 
  dryck och förtäring. Vägbeskrivning till banan med GPS kordinatorer. För 
  klubben gällande miljöregler och uppmaningar till de tävlande att samåka till 
  tävlingen. 
 

   
   
SUPPORTKLASS: Klubben har rätt att ha med en supportklass i tävlingen så länge det inte 

inkräktar på antalet deltagare i Sydcupen. Ingen avgift ska betalas till 
Sydcupen för dessa deltagare. Klubben bestäammer själv vilken 
anmälningsavgift som gäller och eventuella priser. 

 


