Regler för den Öppna Nordiska Regularitycupen
Generella regler
Alla arrangörer genomför sina tävlingar i enlighet med sina nationella regler. Om de
reglerna/tävlingens tilläggsregler är i strid med cupreglementet gäller det senare för cupens
deltagare.

Tillåtna bilar
 Kategori E, tillverkade före 31/12 1961
 Kategori F, tillverkade mellan 1/1 1962 och 31/12 1965
 Kategori G, tillverkade mellan 1/1 1966 och 31/12 1972
 Kategori H, tillverkade mellan 1/1 1973 och 31/12 1976
 Kategori I, tillverkade mellan 1/1 1977 och 31/12 1981
 Kategori J1, tillverkade mellan 1/1 1982 och 31/12 1985.
Kategori J1 är i cupen öppen även för bilar som har homologerats av FIA före den 31/12 1985 och
tillverkats senare.
Bilar som deltar i cupen ska identifieras med någotdera av:
•

FIA Historic Passport

•

FIA Historic Regularity Car Pass

•

FIVA Identity Card

•

annan identitetshandlingar utgiven av nationellt förbund anslutet till FIA eller FIVA

Tillåtna hjälpmedel
Extramonterade tripmätare, mekaniska och elektroniska, med maximalt två räkneverk och som inte
visar medelhastighet.

Klasser
De som tävlar i cupen deltar i tävlingen i en separat klass, klass M. Arrangörer får inbjuda till fler
klasser.

Tävlingar
Under 2012 ingår följande tävlingar i cupen. Alla tävlingar räknas i cupen, och förare respektive
codriver tävlar om varsin cup.
26 maj
2-3 juni
29-30 juni
7 juli
11-12 augusti
25 augusti
8-9 september
20 oktober

SVK Pokalen
Fredriksten Challenge
11 th Classic Car Challenge
1000 Lakes Rally
Hangöloppet
Mölndalstrippen
Öresundsrallyt
John Unneruds Minneslöp

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Finland
Sverige
Danmark/Sverige
Norge

Poängberäkning
Cupen använder FIA:s poängfördelning, det vill säga 10-8-7-6-5-4-3-2-1 med 3-2-1 som bonus i
respektive fordonskategori. Därutöver erhåller samtliga fullföljande 1 poäng.
Medlem i en organisationskommitté får 4 poäng för den aktuella tävlingen.

Kontaktperson för de tävlande
Varje tävling ska ha en utsedd kontaktperson för de tävlande.

Cupavgift
En cupavgift om 20 euro per tävling och tävlande ska tas ut av respektive arrangör och inbetalas till
Arne Renström, Norge. Cupavgiften ska täcka kostnaderna för priser.

Cupadministration
Jonas Öhman ansvarar för administration, information och resultaträkning, samt tar emot förslag på
regeländringar. Vid regeltolkningar ska han samråda med SBF.

