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1.3.2

Placering

Udgår en deltager i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat, hvor kvalifikation har
fundet sted, skal pladsen stå tom. Vedkommende bliver placeret sidst, men før ikke-startede og udelukkede kørere i
det pågældende finaleheat. Udgår flere kørere af samme finale, er længst kørte distance i finalen afgørende. Kommer
deltagere ikke til start, afgøres rækkefølgen ud fra opnåede point i de kørte heat.
Har kørere opnået ens points, er points i 3. indledende heat afgørende, derefter 2. indledende heat, og derefter 1.
indledende heat.
Kørere, som udelukkes af et finaleheat, placeres efter hhv. udgåede og ikke-startende kørere.
Hvis flere udelukkes af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere.
Ikke-finaledeltagere opnår de efterfølgende placeringer ud fra de opnåede point i de indledende heat. Det gælder
også såfremt der ikke køres D-, C- eller B-finaler,
Er her lighed, deles mesterskabspointene.
Ved mesterskabsløb: D-finale/C-finale/B-finale køres ikke, hvis der er under henholdsvis 24 / 18 / 12 deltagere i en
klasse (ved konkurrencens start.)
Ved ikkemesterskabsløb kan tilføjes flere finaler, efter samme deltagerantal-princip.
Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst, der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv.

Ny formulering:
1.3.2 Placering
Udgår en deltager i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat, hvor
kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Vedkommende bliver placeret sidst, men før
ikke-startede og udelukkede kørere i det pågældende finaleheat. Udgår flere kørere af samme
finale, er længst kørte distance i finalen afgørende. Kommer deltagere ikke til start, afgøres
rækkefølgen ud fra opnåede point i de kørte heat.
Har kørere opnået ens points, er points i 3. indledende heat afgørende, derefter 2. indledende
heat, og derefter 1. indledende heat.
Kørere, som udelukkes af et finaleheat, placeres efter hhv. udgåede og ikke-startende kørere.
Hvis flere udelukkes af samme finaleheat, placeres disse efter point, opnået i alle indledende heat.
Ikke-finaledeltagere opnår de efterfølgende placeringer ud fra de opnåede point i de indledende
heat. Det gælder også såfremt der ikke køres D-, C- eller B-finaler,
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Er her lighed, deles mesterskabspointene.
Ved mesterskabsløb: D-finale/C-finale/B-finale køres, hvis der er minimum henholdsvis 25 / 19 /
13 deltagere i en klasse ved konkurrencens start.
Ved ikkemesterskabsløb kan tilføjes flere finaler, efter samme deltagerantal-princip.
Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst, der har flest førstepladser, derefter flest
andenpladser osv.
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