Serieinbjudan Legends Cup 2020 version 10.
1 Tävlingsarrangör:
Falkenberg MK
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Randolf Stenlund
Hällarp 308
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C/O Daniel
Wikgren.
Fällforsheden 5
93052 Fällfors.
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info@drivecenter.
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Flyttat till kga.

Promotors:
M. R. Trading and Events AB
Mike Luff
Jordgubbsv 47
691 47 Karlskoga
E-mail motorstadion1@gmail.com

Karlskoga
Motorförening
C/O Lena Holm

SSK

MK Scandia
Max Lundgren

656 gälleråsen
69191 Karlskoga

C/o
Micael Ericsson
Bårby 2015
386 60 Mörbylånga

lena@gellerasen.se

info@sskracing.com

info@mkscandia.se

Event 2+3+6

Event 5

Event 4

Box 1299
581 13 Linköping

Wingman Motorsport AB
Johan Heggblad
Ekuddsvägen 3
64430 Torshälla
johanheggblad@gmail.com

Officiella organ för serien: www legendsracingsweden.com och facebook: legendsracingsweden
2. Organisationskommitté Mike Luff, Johan Heggblad, Börje Blomén Co-ordinator, Richard
Göransson konsult. Teknisk Konsult för Legends: Per Oscarsson.
3. Tävlingsledare, Namn och telefonnummer meddelas i PM från varje arrangör
4. Teknisk chef, Namn och telefonnummer meddelas i PM från varje arrangör
5. Miljöchef Namn och telefon meddelas i PM från varje arrangör
6. Datum, tävlingsplats och arrangör
Datum:
Bana
17 - 19 Juli (västkustloppet)
Falkenberg Motorbana
14-15 Augusti
Gelleråsen Arena
16 Augusti (kanonloppet)
Gelleråsen Arena
23 Augusti (Classic)
Mantorp Park
5-6 September
Kinnekulle Ring
27 September (Small Cars)
Gelleråsen Arena

Arrangör
Falkenbergs MK
KMF
KMF
MK Skandia
SSK racing
KMF

Event
1
2
3
4
5
6

Måndag 13 april Test Inställt.
7 Tävlingsform/Tävlings genomförande: (enligt Bulletin juni 2020)
Första pass (delat på 2 grupper) är en test för alla @ 15min. Pass 2 är en Kval @ 15min som använda
bästa tid som kval till heat 1 och näst bästa tid 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 3) deltagande tidigare, ej kört andra racing klasser). 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.

Indelning:
* Till första körning gäller förra årets serieresultat med Pro först, sedan Masters och eventuella
tillkommande som inte körde serien sist, samtliga rangordnas av tävlingskommitté. Innebär att grupp
1 består av de flesta från Pro gruppen och några till från toppen av Masters gruppen och ev.
nyinkommen som anses var bra nog. Endast de som är anmält till Falkenberg är med på listan till
träning och kval på första tävlingshelg. Traditionell kval med tider används. Bägge kvalgrupp slås
sedan ihop och sedan delas i 2 med 50% i varje (ev. ojämnt antal så ska grupp1 ha största antal)
* Vid ogynnsamma väders förhållande tas näst bästa kvaltid som anledning till startposition till bägge
heat med samma princip snabbaste har Pole position.
* Max. antal startande i träning och tävling anges i tävlingsinbjudan för respekt bana.
* Legends Cup består av Serie anmälda och wildcard. Sen Serieanmälan kan ske i mån av plats.
Grupp A benämns: 860 Motorsport Internationals och grupp B benämns GTR Challenge.

NYA Bilar/ Motorer.
*Kommer att tillåtas som likvärdig (enligt eget tekniska reglemente, vikter och motorstorlek)
* Teknik: Enligt INEX vikter och i övrigt enligt reglemente i INEX och SBF legends säkerhets
reglemente, inklusive avgassystem och däck för Serien. Min. vikt nya bilarna 567kg.
*Observera: Samtliga övriga undantag i Sverige är förbjudna på nya bilar/motorer, om inte det står
specifik att det är tillåtet. Se Legends tävlings tekniska reglemente SBF. Vid test kan mätvärde av
effekter föranleda vidare kontroll av motorn.

Poängsystem.
Grupp A-heatet: 1:an 26p 2:an 23p 3:an 20p 4:an 18p 5:an 16p 6:an 15p 7:an 14p 8:de 13p osv till
20:de plats och därefter får alla som startat i heatet 1p vardera som har startat. Samtliga får 25p som
starta heatet.
* Grupp B Racet: har samma poäng skalen, dock ingen startpoäng. (0 poäng om man inte ta
målflaggan.)
Eventuella lika poäng efter avslutad säsong avgörs med flest 1a platser, flest 2a platser o.s.v. Om
problemet kvarstår avgör finalracet (sista heatet).
Poäng förtydligande: Samtliga deltagare skall vara anmält till Serien.
*Man kan Serie anmäla sig i efterskott i mån av plats för 3000 sek. detta är ett måste även om det är
bara gäller enskilda tävlingar. Ev. tilltänkta förare som inte har tagit licensen än, har rätt att anmäla
sig och uppvisa licensen senast vid första start, utan tilläggsavgiften, dvs kan betala ordinarie avgiften
2000 SEK.
8. Startmetod och placering
Rullande start.
*Heat 1 placering efter kvalresultatsystem nämnd här i pkt 7. Om inget kval har genomförts så
används mästarskapstabellen (minus ej deltagande förare)
*Heat 2. Resultat enligt kvalupplägg i pkt 7. Om inget kval har genomförts gäller samma som heat 1
här ovan.
*Samtliga deltagare måste ha en transponder från AMB monterat enligt. Anvisning. Ev. kan dessa
hyres av arrangör mot en avgift. Transpondern skall vara monterat i bilen från o med första testet
tills sista heatet.
9. Tidsplan: Besiktning, Förarsammanträde, Tidsschema, Prisutdelning:

Meddelas i PM från varje arrangör
10. Deltagare, antal och ev. gallringsmetod
Inbjudna: Samtliga legendsbilar. överensstämmande enligt klassens tekniska reglemente
Licenskrav: Minst racing debutlicens gäller för Legends Cup-tävlingarna.
Antalet deltagare är vid varje tävling enligt banlicens, alternativt enligt PM/inbjudan. För att räknas
som startande skall anmälan och betalning inkommit i tid enligt PM/Inbjudan till tävlingen. Endast
Serieanmälda förare får starta förutsatt att de har betalt samtliga avgifter.
*Obs! Max serie anmälda är ca.82st, (+ ev. Wildcards.) därefter upprättas en reservlista efter
inbetald/anmäld datum. Arrangören och promotorn äger rätt att utse 1st. s.k. Wildcard, att promotor
Klassen mot media med kända förare vid vissa tillfällen. Eventuellt avsteg från banlicensens max.
antal startande kan tas efter godkännande av racing utskottet.
11. Utnyttjande av utrymme för promotor/arrangörs reklam.
I 2020 är det Valeryd som ha framrutan.
*Seriereklam/deltävlingsreklam: Promotorn har rätt till framrutans överkant x 8 cm hög.
*Ingen reklam = inga start!
*Höjning av dekal i framrutan för långa förare kan göras efter ansökan till Promotorn.
* Istället för dörren, kommer vi att ta en plats under bakfönstret på vänster sidan 5 cm x 15cm. namn
Ma Ny Trading. (se priser serien) På höger sida under bakfönster kommer 860 Motorsport
internationals ta de första 40 platser enligt rankning och därefter i serien, och GTR Challenge de sista
40 platser. Under säsongen kan vissa få byta dessa dekaler beroende på placering. (se priser i serien)
12. Depå - Miljöföreskrifter, tankzoner etc.
Meddelas i PM från varje arrangör:
13. Serieavgift/Tävlingsavgift
*Serieavgift: 2000 SEK betalas till: BG: 5961-9148 för M.R. Trading and Events AB, senast 15 februari.
*Sen anmälan i mån av plats. Försenat Serieanmälan (deltagande i enskilda race) efter 1 april i mån
av plats 3000 SEK Om faktura för serieavgiften önskas skriv det på eran anmälan innan du sänder in
denna.
*Tävlingsavgift för serieanmälda är per tävlingshelg 2500SEK inkl. moms 6%. (ej deltävling 3 se nedan
*) Normalt sett ingår 3st depåpass, beroende på arrangör. (inkl. föraren). Tävlingsavgift betalas vid 2
tillfällen del 1 om 8750 SEK senast den 1 april och del 2 senast den 1 Aug @ 5000 SEK MOT FAKTURA!
Efter dessa förfallodatum tillkommer 300 SEK. i efteranmälningsavgift, Inget undantag! I samtliga
avgifter ingår 6% moms. Vill man ha en faktura på allt går det bra – maila oss om det på:
info@mrevents.se men då skall serieavgift delen var betalt senast den 1a februari och resten 1 april
2020. Vill man delbetala fakturan framtill sista datum gå det också bra. Återbetalningarna för ej
körda tävlingar görs efter att avanmälan är mottagen och bekräftat av oss per email, (till betalning 2
kan ev. avanmälda avgifter läggas in som delbetalning) Avanmälan/återbud-se pkt 17 nedan. Föraren
kan börja betala månadsvis om så önskas redan nu för att få ett jämnare kassaflöde med utgifterna
och undvika större poster under säsongen. Önskas en tidig faktura (dock tidigast den 7de januari) så
skicka ni en email till oss: info@mrevents.se .
14. Anmälan (dag och tid), ev. efteranmälan
Serieanmälan: Serieanmälan görs här: https://legendsracingsweden.com/digital-anmalan/
Enskilda tävlingar: Alla serie anmälda och betalda är helt klara, endast avanmälan skall göras om man
inte kan delta. I den mån att det finns platser kvar p.g.a. skador/sjukdom skall nästkommande på
reservlistan tas först. Serieanmälan gäller även för enskild tävling och görs på samma sätt som ovan,
(ange vilken tävling.)

Team Mästerskap.
Minst 10 team som anmäla sig. Ett team ska bestå av 2st deltagare/ bilar. Priser till 1:an,2:an,3:an. I
serien. Vid säsongens slut. Samma prispoängsystem - enligt pkt 7.-poängsystem där bägge ekipage
sammanräknas. Samma anmälningsförfarande och tider som Serieanmälan (ifylls på den digitala
blanketten, ange teamkompisens start nr.). Avgift endast för Team Serieanmälan: 400 SEK men ingen
avgift per tävlingsheat. Avgiften faktureras innan säsongen börja.
15. Priser
Varje tävling 1:an, 2:an, resp. 3:an får prispokaler i varje tävlingsheat, (lite större i grupp A final. )
samt vinnarna i Rookie, Golden master och Junior.
Mästerskapsavslutning: Totalplacering I serien 1 – 10 tilldelas pokaler vid säsongsavslutningen, och
övriga plakett. Dessutom pokaler till totalplacering 1 – 3 i Rookie och Junior och Golden Master.
Nytt Pris Serie: Äldre bilar (1200/1250cc) får en egen serie med vinst pokaler till 1,2,3.
Övriga Priser: Vinnarna (ev. fler) i de olika kategorier kommer att få prova på bilar från andra klasser i
oktober. Ev. fler. Total värde 30000sek. Upplägg för presentkort på reservdelsköp via Ma Ny Trading
som är Officiell återförsäljare för reservdelar TBA. Total värde 30000sek (förutsatt dekalerna under
bakre fönsterna enligt denna inbjudan) (3 olika dock max 2 per bil)
16. Resultat
Enligt RA-reglemente
17. Återbud
Avanmälan ska ske senast 24timmar innan sekretariatet öppnar för anmälningar (check in)
Avanmälan ske på samma blankett som man anmäla sig på! Av anmälan efter det, ska ske per email
till arrangören eller direkt på plats i sekretariatet. Ingen administrationsavgift för avanmälan om det
görs i tid, annars 300 SEK.
18. Upplysningar
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör, promotor, eller funktionär kan således inte utan
vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Skador på
banorna som orsakas av en deltagare bli en uppgörelse mellan föraren och ban ägaren. Promotorn
har inget ekonomiskt ansvar i detta. Det är alltid förarens ansvar att bestämmer om han ska köra på
banan eller inte. Ingen ev. skador kan anses vara arrangörens, ban ägarens eller promotorns ansvar.
Obs! Vid anmälan godkänner du/ni även att vi använder dina/era personuppgifter enligt lagen om
GDPR.

