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Benämningar/förkortningar. 

Legends Racing Sweden = LRS.  Sammanslutning som driver Legends Cup och klassen Legends inom SBF. 

Gemensamma regler = G.  SBFs grund regelverk. 

Tävlingsregler Racing = RA Banracing regler inom SBF. 

Tävlingsledare = TL 

Teknisk Chef = TC 

Co-ordinator = C.  Utsett av klassen att hjälper TL på tävling som klasskunnig. 

Enklare Tävlings Form = ETF 

 

 



 

1 ÄNDEMÅL 

1.1 Endemålet med denna instegsklassen legend cars, är att skapa möjligheter, öppna dörrarna för 

      flera samt med enkla medel ge flera möjligheten att prova på organiserad Bilsport med en  

      enhets bil. 

1.2 Skapa teamkänsla och intresse för motorsporten, fungera som rekrytering till annan bilsport och 

      tävlande inom Svenska Bilsportförbundet. 

1.3 Denna form av tävling kan bedrivas inom ramen för lokal och distriktstävling (ETF), men även som  
 
egen klass inom Banracing, kan även delas om nivåskillnad på förare bli för stort. 
 

1.4 Legend cars serien drivs och administreras av LRS i samförstånd med Racingutskottet, svenska  
 
bilsportförbundet. LRS är promotor av Legends Cup Serien och andra legends tävlingar med adjungerad 

      förare och andra kunnig personal inom SBF bl.a. en tekniker och en co-ordinator. LRS tillhandahåller  

      tävlings och tekniskreglemente i samarbete med SBF´s racingutskottet. LRS marknadsför klassen och 
utser             

      ansvarig för service och inköp av reservdelar i Sverige (via avtal med USA) Detta kan ske i egen regi  

      eller genom avtal med separat bolag, oftast den som har avtal med billeverans för Sverige från USA. 

      f.n. Ma Ny Racing AB i Sko Kloster. 

2. BANA 

2.1   ETF.Banan ska ha giltig banlicens för racing eller time attack alternativt tillfällig bana och ska  

      besiktas av Racingutskottet, utsedd besiktningsman. Banlicenskravet ska gälla för uppvisning, träning           

       eller tävling. Short track banor kan vara lämplig för endemålet ser punkt 3.2 

2.2   Banracing. Kan körs på samtliga banor med licens för banracing. Formel för antal till start är  

      banlicensens tränings antal för Standardbilar + 10% gäller för både träning och race med Legends  

      (legends är en bil av mindre storlek dvs 5/8 delar av normal storlek och anses då klara fler startande  

      per meter asfalt. Exempel. Karlskoga banracing till start, träning standardbilar 40st men legends 

      +10 % = +4      

      bli 44 bilar till start i både race och träning. OBS! Om inte TL bestämmer annat av säkerhetsskäl,   

       ord. antal motsvara träning för standard bilar skall då vara 40. 

3. Deltagare/licenser. 

3.1   ETF. Förare som fylld 15 år. Underårig (mindre än 15år) samt förare utan giltiga körkort, ska lägger    

      särskilt förarprov, innan träning, tävling eller uppvisning. Förarprovet ska innehålla alla  

      moment från depå till körning på banan. Kunskapsprov på flaggornas betydelse skall hållas. 

3.2   ETF kan köras på s.k. Short track (tex Anderstorp och Karlskoga) men också mindre banor typ  

      Eskilstuna, Linköping eller Ljungbyhed. Minimum krav enligt timeattack eller ETF (ej virtuell eller  

      radiostyrd bilsport) 

3.3   Legends Cup och övriga nationella tävlingar kräver alltid nationell racinglicens min debutantlicens  

      för formel eller standardbilar. Ev. dispens för 14 åring med fler års karting erfarenhet kan ges av  

      racingutskottet, ansökan skall görs i god tid innan tävlingen. 

4.Miljö 

      Enligt G2. 



5.Tillstånd 

      Enligt G5.1. 

6.   Funktionär. ETF: 

6.1    TL ska inneha minst funktionärslicens av typ tävlingsledning B (vid lokal tävling kan TL ha fler  

       Uppgifter. (TC ska inneha minst funktionärslicens av typ teknisk B., Övriga se G7.2 (helst) 

6.2    Banracing. Vid vanliga nationella tävlingar enligt banlicens för racing. 

7. Säkerhet. 

7.1    ETF: Enligt banlicens, hela sträckan skall övervakas, och varje postering ska ha brandsläckare.  

7.2    Banracing banor enligt G och banlicensen. 

8 Inbjudan  

       Enligt RA 5.2 

9 Besiktning. 

9.1    ETF. Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhets besiktigas av arrangörens tekniker före  

       varje träning/tävling. 

       Om en ny vagn bok skall utfärdas för fordon ska detta anmälas till arrangören i god tid före 

       tävlingsdagen, för att säkerställa att det finns vagnböcker tillgänglig. Inget tillägg tas ut 

       mer än självkostnad dvs f.n. 150sek.. Ett nytt Vagnbok utfärdas efter reg. besiktning av tekniska 

       kommitté  

       godkänd registreringsbesiktare för racing – gärna legends kunnig. alternative besiktnings chef med  

       licens typ A. Ev. brister skal, åtgärdas innan man beträda banan och endast godkända bilar äger 

       rätt att starta! Större skador/brister som uppstår skall markeras i vagn bok för att till nästa  

       besiktning skall noteras när skadorna är åtgärdat. 

9.2    Banracing. Enligt inbjudan till tävling och beslut av TL och TC. 

       Vagnboken som användas idag fortsätter användas även i framtiden dock skall en lista uppföras 

       av samtliga innehav per ingången till säsongen 2020 märkt tydligt med start nummer och vagnboks 

       nummer. Ett tillfälle bör ges innan säsongen för ny utförande av vagnböcker för nya deltagare 

       och nyinköpta bilar från USA. Under säsongen skall Per Oscarsson kontaktas i god tid före tävlingen. 

10. Förarsammanträde. 

10.1   ETF Före start ska förarsammanträde genomföras med deltagargruppupprop, varvid speciellt regler 

       för legend cars och säkerhet påpekas. Ge tydliga instruktioner för tävlingens genomförande och 

       lokala föreskrifter.  Miljö instruktioner skall alltid gås genom på Förarsammanträde. 

10,2   Banracing enligt inbjudan till tävling. I legend cars förekommer egna förarmöten oftast på 

       fredagar med genomgång av föregående tävling och hur man kan förbättra saker. 

11 Depå.  

       Enligt RA5.9 

12 Start  

       Rullande start skall anses vara det normala förfarande om inget annat anges. Stående start kan 

       användas på ETF events men drivaxlarna klara inte för höga påfrestningar. 

       Start metod skall står i Inbjudan. 



13 Tävlingens genomförande. 

       I tävlingsinbjudan skall det stå längd på kval och tävlingen / heat. Dock är det viktigt att tänka 

       på tankens storlek som klara max 20minuter med reserv. 

14. Bestraffningar. 

14.1   Enligt RA10 

14.2   all form av kontakt kan föranleda bestraffning. 

15. Resultatlista: Enligt G5.6 

16 Priser. 

         Enligt arrangörens inbjudan 

17. Radiokommunikation. 

         All form av radiokommunikation mellan team och förare är EJ tillåten 

18. Tolkningar/ Ändringar. 

         Beslut om tolkningar och ändringar av detta tävlingsreglementet tas av SBF´s racingutskott  

         efter remiss/utlåtande av LRS. Om texten inte klart och tydligt specificerar vad som får 

         göras, gäller principen att det inte är tillåten. 

            

 

 

 

 

                              

 

 


