Challenge-cup 2017
Vi har gleden av å invitere dere til

NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2017
Følgende løp vil telle i cupen:
7. januar
4. mars
25. mars
14. mai
27-28. mai
17. juni
19. august
26. august
23. september
17. oktober

KNA Drammen
KNA Halden
KNA Halden
NMK Sandefjord
KNA Halden
KNA Vest Agder
NMK Sør-Gudbrandsdal
Øvre Østfold Motorsport
KNA Drammen
Asker & Bærum Motorsport

Vinterløpet
KNA Halden Vinter Challenge
Glåmdalsløpet
Vestfold Challenge
Fredriksten Challenge
KNA Challenge Sør
Lillehammer Challenge
John Unneruds Minneløp.
Spiral Challenge
Stifinner`n Challenge

1. KLASSEINNDELING
Det innbys det til konkurranse for førere og kartlesere i klassene A, B og C (Debutant) ***.
*** I cupen vil det utarbeides felles resultatliste for klasse C og Debutant og «cup-poeng»
deles ut etter felles resultatliste. Alle vil da være med på totalisten i klasse C.
Det innbys i tillegg til en egen cup for førere på Ferdighetsetapper.
2. KJØREORDRE/LØYPE
Arrangøren står fritt til å lage kjøreordre/løype med forskjellig vanskelighetsgrad for de ulike
kartleserklasser.
3. TELLENDE LØP
6 løp er tellende i poengsammendraget. Arrangeres det 6 eller færre løp er alle tellende.
Ved deltakelse i flere enn 6 løp strykes poeng i h.h.t regelverk, se punkt 4.
4. POENGBEREGNING
Poeng beregnes etter skalaen: 20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 - 1.
Beste deltager i en klasse får 20 poeng.
Arrangørens offisielle resultatliste legges til grunn for poengberegningen.
Har en deltager fullført et løp, men faller utenfor «poengberegningen» tildeles deltakeren
0,5 poeng. Deltakere som har brutt løp registreres ikke i cupen.
Medlemmer i sportskomiteen for en arrangør tildeles 13 poeng.
Medhjelpere (løpsdagen) for en arrangør tildeles 5 poeng.
Arrangørpoeng til gis kun til ett løp pr. sesong.
Deltagere i klasse A og B, som benytter biler produsert etter 1991 eller 4WD tildeles ½
poenguttelling.

Dersom to eller flere deltakere står med samme poengsum etter siste løp, vil deltager med
flest 1.plasser rangeres først. Er det fortsatt likhet vil den med flest 2. plasser rangeres først.
Ved fortsatt likhet fortsetter dette med 3.plasser o.s.v. Eventuelle resultater som er strøket vil i
denne sammenhengen telle med.
Er det fortsatt likhet vil beste plassering i siste løp telle, eventuelt nest siste løp o.s.v.
Poengberegning foretas av Oddvar Moland og spørsmål i forbindelse med poengberegningen
kan gjøres på tel. 90019490 eller omolan@broadpark.no
Poengstatus etter hvert løp vil bli lagt ut på www.challengeportalen.no
5. ARRANGØRENS TILLEGGSREGLER.
Arrangørens egne tilleggsregler for hvert løp gjelder i tillegg til disse.
6. REKLAME
Det vil bli utlevert 2 stk. dekaler fra NTM Trailer & Tipp AS som settes på toppen av
startnummeret på begge fordører.
7. PREMIEUTDELING
Det er separat poengberegning og premiering for fører og kartleser. Det vil bli utdelt 3 premier
i hver klasse. Førerpoeng beregnes i samme klasse som kartleser. Poengberegning for hvert
løp vil bli foretatt etter at eventuelle protester og appeller er avgjort.
Premieutdelingen vil bli foretatt i forbindelse med «Challenge-konferansen»
18. november 2017 på Helsfyr Hotell.

VEL MØTT TIL CHALLENGE-CUP 2017 !!!!!
Asker og Bærum Motorsport
KNA Halden
NMK Sandefjord
KNA Vest Agder
KNA Drammen
NMK Sør-Gudbrandsdal
Østfold Motorsport
1/2-17 om

