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Nedanstående är de generalla tävlingsreglerna för Youth MX cup.
Inför varje deltävling publicerar respektive arrangerande klubb sin individuella TR.
Youth MX cup arrangeras enligt Svemos regler och dess TR är godkänd av supervisorn.
SR och NT gäller där inte TR styr reglerna.
Förare får endast deltaga i en klass under tävlingsdagen.
Klassbyte är endast tillåtet uppåt under pågående säsong.
DELTAGARE/LICENS:
Youth MX cup är öppen för alla förare som är anslutna till SVEMO ansluten klubb och
har giltig tävlingslicens utfärdad av SVEMO. Engångslicens går ej att lösas.
KLASSER:
50GH
65GH
85GH
85U
MX2U17

50cc guldhjälm 7 - 12år
2-takt 65cc guldhjälm 8 -12år
2-takt 85cc eller 4-takt 150cc guldhjälmlicens, 8 - 12 år
2-takt 85cc eller 4-takt 150cc ungdomslicens, 12-16 år
2-takt 125cc ungdom- eller juniorlicens, 13-17 år
4-takt 250cc ungdom- eller juniorlicens, 15-17 år

ANTAL DELTAGARE:
50GH
max 20st deltagare
65GH
max 40st deltagare
85GH
max 40st deltagare
85U
max 60st deltagare
MX2U17 max 60st deltagare
Antalet tävlingsdeltagare kan komma att ändras under seriens gång. Se Youth MX hemsida.
Vid mindre än 7 förare anmälda kan klassen komma att ställas in.
PRISER:
Deltagarpriser till alla guldhjälmar vid målgång.
Numrerade priser till placering 1- 3 i respektive klasser utom 50GH (endast deltagarpris).
Prisutdelning sker enligt tidschema.
STARTNUMMER:
Startnummer tas ut via Svemo TA.
Startnumret, namn och transponder måste sen registreras på Svemo TA.

ANMÄLAN:
Tävlingsanmälan skall göras på Svemo TA. Tävlingsanmälan skall stängas onsdag 24.00 vid tävling på
lördag, torsdag 24.00 vid tävling på söndag. Därefter efteranmälning fram till 18.00 dagen innan tävling.
Anmälan endast giltig efter att startavgift är betald.
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På tävlingsdagen sker registering och kontroll av giltig licens i Race office/Klubbstugan, se tidschema.
Förare som anmäler sig till tävling godkänner att, resultatet presenteras på Mylaps, Racemonitor och
Youth MX hemsida (50GH resultatpresenteras ej).
STARTAVGIFT:
Klass:
50GH
65GH och 85GH
85U, MX2U17

-300 kr per tävling
-350 kr per tävling,
-400 kr per tävling

Betalning görs på Svemo TA.
Efteranmälning
Efter stängd anmälan tas avgift ut på 100 kr + startavgiften. Efteranmälanavgift tillämpas på alla klasser.
ÅTERBUD:
Vid återbud innan stängd anmälan återbetalas startavgiften via Svemo TA.
Återbud efter stängd efteranmälan återbetalas ej.
STARTBEKRÄFTELSE:
Se Svemo TA.
STARTLISTOR:
Se Svemo TA.
TRANSPONDER:
50GH har ingen transponder, ingen tidtagning eller varvräkning.
Övriga klasser kör med transpondrar.
Transpondrar finns inte att hyra.
BESIKTNING OCH LJUDMÄTNING:
Besiktning av förarens skyddsutrustning och motorcykeln är obligatorisk. Gäller samtliga klasser.
Besiktning sker före träningen påbörjas på anvisad plats. Hjälm skall provas på förare och inte sitta löst.
Poängtera att trimning i Guldhjälm-klasser inte är tillåtet och att kontroller skall genomföras vid behov
(tävlingsledare).

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE:
50GH
Start sker från grind, målgång sker efter genomförd tid.
Två heat utan tidtagning, varvräkning eller poängräkning.
Max 20 startande.
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65GH och 85GH
Vid färre än 21st förare per klass körs bäst av två heat
Vid fler än 20st förare per klass körs kvalheat (ej tidskval). Därefter A- och B-final.
Kvalificering till resp. kvalheat sker med varvtid från träningen.
Bästa varvtid från träning till kvalheat 1, andra bästa varvtid från träning till kvalheat 2, tredje bästa
varvtid till kvalheat 1 osv... Efter kvalheat indelas förarna i A och B-final osv.
Vid 2 finaler går 10 bästa i respektive kvalheat till A-final.
Vid 3 finaler tillämpas ”7, 7, 6”. 7 första från kvalheat 1, 7 första från kvalheat 2 och 6 första från kvalheat
3 går till A-final.
Minst 6 förare i B-final.
Ex.: Om totalt antal startande är 23 förare, kvalheat 1 (12 förare), 9 snabbaste i kvalheatet till A-final,
resterande 3 till B-final.
Kvalheat 2 (11 förare), 8 snabbaste till A-final resterande 3 förare till B-final.
A och B-final kan slås ihop om deltagare bryter tävlingen.
MX2U17
125cc 2takt och 250 4takt samkörs och delar resultatlista och prisbord
85U och MX2U17 klasserna
Vid färre än 31 st förare per klass, körs bäst av två heat.
Vid fler än 30st förare per klass körs kvalheat. Därefter A- och B-final.
Kvalificering till resp. kvalheat sker med varvtid från träningen. Vid tidskval skall de fyra främsta tiderna
direktkvalificera sig till A-final.
Bästa varvtid från träning till kvalheat 1, andra bästa varvtid från träning till kvalheat 2, tredje bästa
varvtid till kvalheat 1 osv...
Efter kvalheat indelas förarna i A och B-final osv.
15 bästa i respektive kvalheat går till A-final. Vid tidskval går de 13 bästa placeringar inkl. de två bästa från
tidskvalet.
Minst 6 förare i B-final.
Exempel: Om totalt antal startande är 33 förare, kvalheat 1 (17 förare), placering 1-12 + 2 från tidskvalet
alternativt de 14 snabbaste i kvalheatet till A-final, resterande 3 till B-final.
Kvalheat 2 (16 förare), placering 1-11+ 2 från tidskvalet alternativt de 13 snabbaste till A-final resterande
3 förare till B-final.
A och B-final kan slås ihop om deltagare bryter tävlingen. Men poängräkningen sker åtskilt.
Tävlingsledaren har möjlighet att vid behov överskrida max antal startande i heat med 10% i
ungdomsklasserna. Notera alltså att detta inte är tillämpligt för GH.

POÄNGBERÄKNING FÖR SERIEN:
125 poäng till segraren därefter 120 till 2:an, 117 3:an, 115 4:an, 114 5:an, 113 osv.
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i A-final eller bäst av två heat. 1:a i B-final 88 poäng sen fallande ner till 59 poäng.
Vid diskvalificering fråntas föraren poängen för berört heat eller final.
Dvs, körs bäst av två heat och föraren blir diskvalificerad eller bryter i ett av heaten kommer föraren att få
poäng för det genomföra heatet och även i serien. Körs A-/B-final och föraren blir diskvalificerad eller
bryter kommer föraren inte att få poäng för tävlingen eller i serien.
Ingen poängberäkning för Guldhjälmklasserna.
SERIEN Youth MX cup:
7 bästa resultaten av de 10 deltävlingarna sammanräknas.
Om en deltävling ställs in räknas 7 av de 9 tävlingarna.
Numrerade priser placering 1 till 10 i klass U85 och MX2U17
Prisutdelning för hela serien sker på sista deltävlingen.
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