Tekniska regler och tilläggsinformation Legends Cup serie:
1. Tävlingsregler och Tekniska regler Legends; se SBF enligt följande länk: www.sbf.se
Personlig utrustning enligt Legends Cup SBF reglemente.
2. OBS ändring från 2017: Armstraps (arm restraints) är tillåtna.
3. Regel om katalysator är under utredning och kan ändras. (endast förbättrningar/ev ändring
till frivillig)
4. Plombering av motorn skall ske av godkänd tekniker. När och om det behövs!! Med andra
ord, plombering sker inför större kontroll. Om bromsbänkkontroll påkallas skall detta ske
snarast, så snart kontrollerande företag har möjlighet, SBF kontrollant + teamrepresentant
kan närvara.
5. Motorer ska vara godkänd av/från racing600/Inex och ha max 150 HK på bromsbänk. Ingen
bearbetning av motorn är tillåten på något vis.
6. Startnummer fram skall finnas på vänster framskärm min. mått är 15cm hög x 2cm tjock.
7. Kontroll av motorer kan komma att ske under, eller efter säsong, utan förvarning: En första
kontroll består av att man kör bilen i bromsbänk, denna kostnad ingår i serieavgiften. Motorn
får inte ge mer än 150 hästar. Motor som ger mer hästkrafter än ovan stipulerat anses vara
otillåtna och föraren diskvalificeras och förlorar sina poäng. Arrangören förbehåller sig rätten
att skicka ett ekipage för kontroll av motorn genom i första hand, bromsbänk och vid fortsatt
misstanke, till en auktoriserad MC Verkstad. Detta gäller samtliga tävlingar/heat 2017 och
det aktuella eventets båda race. Bilen plomberas inför kontroll, kan även tillfälligt
omhändertas. Sk Inexplomberingshantering meddelas senare.
8. Regler enligt SBF för reklam på bilar gäller och skall iakttas. Vid gränsfall skall föraren göra en
för-kontroll genom att skicka bild på mail till organisationen för granskning.
9. Go Pro´s och dylik skall sitta fast enligt SBF tekniska regler TR 5.23, samt enligt SBF Godkänd
utrustning (SBF GU) Max 2 st per ekipage.
10. Placering av transponder: Enligt Mylaps anvisning. Se länk:
http://www.mylaps.com/data/sitemanagement/media/Manuals%20&%20guides/QSG%20X2
%20Transponders.pdf
11. Däck i serien: Endast Nan Kang 205/60 13 är tillåtna vid samtliga tävlingar i Legends Cup
2017. 4 st däck ingår i serieavgiften. Ingen påverkning eller svarvning tillåten. Snifferkontroll
kan ske
12. Reservdelar: Skall vara officiella Inez märkta delar + övrigt godkända enligt SBF
Legendsreglemente samt detta regelverk.
13. För att lösa ev ljudproblem som kan komma, så finns en ny möjlighet, med ett nytt
”ljudskydd” över förgasare som kan användas för de som inte klarar eventuell ljudkontroll.
Kan hjälpa till att komma ner de sista dB. En möjlighet, inte en regel.
14. Fönsternät rekommenderas (se hemsida för lämpligt förslag och enligt SBF TR 5.20)

