Afvikling:
Efter reglement 6/1 for 2021 og nærværende tillægsregler.
Klubberne:
Hver af de 5 med arrangerede klubber Vojens, Søndersø, Thy, Als og Grindsted stiller med
minimum 2 hjælpere til hvert løb, med minimum OFF 615.
De arrangerende klubber sørger for Løbsleder, vægt, observatører osv.

Dæk iflg. 67.2 2021
Rotax efter Rotax DK 2021

Dæk vil blive scannet/mærket til første tidtagningen og dette sæt skal anvendes til den
resterende del af arrangementet. Et sæt er 4 + 1 ekstra valgfri dæk
Regn dæk mærkes første gang de anvendes.
Alle klasser kører 2 indledende heat a 8 min + sidste omgang, prefinale + finale a 10 min +
sidste omgang.
Startopstilling/tidtagning:
Der køres 2 tidtagninger a 10 min. Den bedste tid er tællende til opstillingen til 1.og 2.heats.
Ved 2 ens tider vil 2. bedste tid være afgørende for starterækkefølgen.
Start opstilling til: 1.heat efter tidtagningen.
2.heat efter Tidtagningen
Prefinale efter resultatet af heat 1+2.
Finale efter resultat af prefinalen.
Finalen er tællende til dagens resultat
Alle Heat er tællende til Jydecup mesterskabet

Point/beregning efter
Placering 1.-2.-3.-4.- osv. = Point 100 - 98 -97 -96 osv.
I tilfælde af point lighed afgøres kørerens placering efter resultat af sidste indbyrdes kørte heat
Jydecup køres over 20 heat, hvoraf de 16 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Hvis der i pga. af covid-19, skulle blive aflyst løb, gælder følgende:
Jydecup køres over 16 heat, hvoraf de 12 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Jydecup køres over 12 heat, hvoraf de 8 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Jydecup køres over 8 heat, hvoraf de 4 bedste er tællende til det samlede mesterskab

Det er kun kører med stamklub fra region vest, der kan blive jydecup mester 2. og 3
osv. i den samlede jyde cup mesterskab.
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Præmiering:
Der uddeles præmie til de 3 første i hver klasse + hver førergruppe,
2/2
Som er Dasu Xl - KZ XL - DD2 Master.
Erindrings medalje/pokal til alle miniput kører.
X30 DK Dam Racing sørger for pokaler til X30 Challenge.

Jydecup mesterskabet præmieres med pokaler til 1 - 2 og 3 / laurbærkrans, til 1 pladserne af det
samlede Jydecup.
Indkøb af laurbærkranse til den samlede præmiering, udgifterne til dette deles ligeligt mellem de 5
løbs arrangerende klubber.

Den arrangerende klub skal uploade løbet på Racemonitor/Amigoo
resultatlisterne offentliggøres www.mylaps.com.
Resultatlisterne sendes til Listefører senest 5 dage efter arrangementet.

