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ÄNDRING I PUNKT 7 I VALERYD LEGENDS CUP SERIE INBJUDAN 2020.
PUNKT 7. Tävlingsform/ tävlings genomförande.
Som orsak till denna förändring åberopas starka säkerhetsaspekter, vilka noteras under test

och träning inför säsong 2020.

Tävlingskommittén har beslutat att återgå till den traditionella kvalformen och omfördela grupperna
inför första körning på Falkenberg.
Grupp 1 består av de bästa förarna från säsong 2019, förare med mycket rutin och ev.
rookies/juniorer med en potential att vara snabb nog för gruppen.
Grupp 2 består av mindre snabba förare, rookies och en del juniorer.
Gruppindelningen ska vara fastställd senast den 2 juli 2020. En preliminär lista finns fr.o.m. 23 juni på
hemsidan under rubriken inbjudan. Grupp 1 ska alltid köra först och ha minimum 30 förare.
Kvaltiderna läggs sedan ihop och de två startfälten tas fram.
Till event 2 (Karlskoga) ska positionen i serietabellen i första hand vara avgörande för grupperna.
Tävlingskommittén äger rätt att placera tillkommande förare som inte ha kört i serien tidigare i grupp
1 om man anser det finns skäl till det, i övriga fall ska dessa kör i grupp 2. Grupperna ska delas 50/50
%-mässigt i antal för att få så lika i antal som möjligt (dock ska minimum antal i grupp 1 respekteras).
Förarna som anser att sin grupplacering är felaktig kan överklaga detta till Tävlingskommittén snarast
efter publicering, på info@mrevents.se (Obs!! endast sin egen placering kan diskuteras). Motivering
för ev. omplacering krävs.
Första pass (delat på två grupper) är en test för alla @ 15min. Pass 2 är ett kval @ 15min där som
bästa kvaltid till används heat 1 och näst bästa kvaltid till heat 2. De bästa 50% efter kval i respektive
heat kör i 860 Motorsport International (grupp A) och de resterande 50% kör i GTA Challenge (grupp
B). Juniorer och rookies som serier finns kvar och markeras i serietabellen med de poäng de kör in.
Bägge har även egen prisserie i serien 1, 2, 3. (max. ålder junior: året du fyller 21). (definition rookie:
första året i Legends/eller få (max tre) deltagande tidigare och/eller ej kört andra racingklasser). Ny
klass Golden Master (GM) för +50år (fr. o m. året man fyller 50) körs också med poäng enligt serie –
högst upp i serien av de GM-anmälda vinner osv.
OBS! Ev. väderförändring mellan passen tas ingen hänsyn till, det är som det är och kan slå fel åt
bägge håll. Hur vädret påverkar resultat och grupperna kan vi inte ta hänsyn till. (uppl. enligt SBF).

