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1
1.1

GENERELT
TITEL SAMT JURISDIKTION
Seriens navn er “Formel 5” (F5) og tilrettelægges af Formel 5-kørerforeningen,
normalt ved klasserepræsentanten.

1.2

MESTERSKABET, BILER OG KØRERE
Formel 5-serien er en åben national serie.
Serien er åben for alle FF-racere, herunder biler med Kent, Pinto, Zetec og Duratec
motorer, med eller uden vinger efter teknisk reglement.
Kørere skal være medlem af kørerforeningen. Der tillades gæstekørere, som
maksimalt kan deltage i 2 arrangementer i sæsonen. Prisen for medlemskab er kr.
3.500,-.

1.3

REGISTRERING / TILMELDING
Indmeldelse til kørerforeningen sker til klasserepræsentanten (adresse,
telefonnummer mv. kan findes på formel5.dk).
Kørere vil blive tildelt fast startnummer for sæsonen. Startnumre skal være fra 41
og opefter. En kører har førsteret til det startnummer, vedkommende kørte med i
det foregående år, hvis kørere indskriver sig inden den 15. marts.
Der køres en ”Oldboys”-klasse for kørere over 35 år (på løbsdagen), klassen køres
på tværs af alle FF-racere.

2
2.1

POINT OG PRÆMIERING
GENERELT
Der uddeles point i op til 2 ”grupper”; samlet (alle grupper) samt oldboys-kørere.

2.2

TÆLLENDE AFDELINGER
Der kan være op til 8 tællende arrangementer på en sæson.

2.3

PRÆMIERING

Præmier udleveres af løbsarrangør.
Der vil være præmier til de 3 bedst placerede generelt per heat samt til bedste
oldboys-kører (flest indkørte point per weekend), såfremt der er mere end 1
rettidigt anmeldt kører.
Der vil være mesterskabsmedaljer til de 3 bedst placerede i det samlede
mesterskab i hver gruppe.
2.4

POINT
1. Det samlede mesterskab (Kent, Pinto, Zetec samt Duratec).
2. Oldboys (alle biler)
Alle point efter reglement 5.

3.
3.1
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AFVIKLING
TRÆNING
Der kan være træning.
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Det kan være en warm-up søndag formiddag.
3.2

TIDTAGNING & STARTOPSTILLING
Tidtagning på minimum 20 minutter.
Deltagerens hurtigste tid i tidtagningen danner grundlag for startopstillingen til heat
1. Deltagerens placering i heat 1 danner grundlag for startopstillingen til heat 2.
Deltagerens næsthurtigste tid i tidtagningen danner grundlag for startopstillingen til
heat 3.

3.3

HEAT
Første heat á minimum 15 minutter + 1 omgang afvikles normalt lørdag.
Andet og tredje heat á minimum 15 minutter + 1 omgang afvikles normalt søndag.

3.4

START
Til alle heat benyttes stående start.

3.5

UNDTAGELSER
Der kan til stævner i udlandet og til stævner, som tæller til andre mesterskaber,
være ændringer i afviklingsformen.
Klassen kan køre sammen med F4.
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