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Gemensamma regler för Norrcupen 2022

1 Tävlingar

Norrcupen genomförs med minst 3 st deltävlingar för att en totalsammanställning skall göras. Blir 
antalet mindre än 3 genom ex. inställda tävlingar räknas inget totalresultat ihop.

2 Arrangörer.

FMCK Umeå 21/5 
Umeå AK 4/6  
Lycksele MK 23/7 
Luleå MS 6/8 
Bygdsiljum MK13/8 
Arvidsjaur MS27/8 
Skellefteå MS 10/9 

Mer information samt uppdateringar på http://norrcupen.se/. 

3 Deltagare

3.1 Tävlingarna är öppna för förare med giltig tävlingslicens i Enduro (Ungdomslicens, 
Junior/Senior/Elit – licens. Ej Baslicens.).

3.2 Tillfällig licens löses på ta.svemo.se 

3.3 I samband med deltävlingarna är det arrangören fritt att även tävling för Guldhjälm anordnas. 
Guldhjälm tillhör dock inte Norrcupen.

4 Maskin.

4.1 Även oregistrerade motorcyklar tillåts delta i tävlingarna.

4.2 Ljudmätning och maskinbesiktning sker vid varje tävling enligt SR Enduro.

5 Datum

5.1 Klubb som avser ändra datum meddelar SVEMO utsedd Supervisor, Endurokommitten Ö.N. 
och klubbarnas kontaktmän.

6 Tävlingarnas genomförande.

6.1 Tävlingarna köres som Typ2/varvlopp eller Typ1.

6.2 Varje startled startas med 1 minuts mellanrum vid varvlopp.

6.3 Flaggstart skall användas vid Typ 2 (varvlopp). Vid Typ1 kan start ske med ljussignal.

6.4 Vid målgång (varvlopp) skall svart-vit flagga, eller i TR annan angiven signal, ex. ljus, 
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användas.

7 Klasser.

7.1 Bredd. Maskinklass E1, E2 och E3. Licenskrav: Elit, Senior eller Juniorlicens.

7.2 Junior. 15-23 år. Maskinklass: E1, E2 och E3 i enlighet med SR Enduro. Licenskrav: 
Juniorlicens.

7.3 Motion -39 år. Maskinklass E1, E2 och E3. Licenskrav: Junior/Senior licens.

7.4 Motion 40 - 49 år. Maskinklass E1, E2 och E3. Licenskrav: Senior licens.

7.5 Motion 50 år - Maskinklass E1, E2 och E3. Licenskrav: Senior licens.

7.6 Dam. Maskinklass E0, E1, E2 och E3. Licenskrav: Junior/Senior/Elit licens.

7.7 E1U 13-16 år, fr.o.m. det år föraren fyller 13 år, tom det år föraren fyller 16 år. Maskinklass E1. 
Licenskrav: Ungdomslicens, krav på vårdnadshavare gäller, se  SR Enduro.

7.8 E0U 12-16 år Maskinklass E0 Licenskrav: Ungdomslicens, krav på vårdnadshavare gäller, se 
SR Enduro.

7.9  Guldhjälm -12 år med Guldhjälmslicens enduro. Arrangeras i enlighet med SR Enduro. Krav på
vårdnadshavare gäller, se SR Enduro.

8 Körtider.

8.1 Bredd kör 2 tim. vid varvlopp och 1.5-2 tim. vid Typ1.

8.2 Junior kör 2 tim. vid varvlopp och 1.5-2 tim. vid Typ1.

8.3 Motion -39 år, 40-49år och 50 år-  kör ca 1 tim. och 30 min. vid varvlopp och 1-1.5 tim. vid 
Typ1. 

8.4 Dam kör 1 tim. vid varvlopp och 1-1,25 tim. vid Typ1.

8.5 E1U kör ca 1 tim. vid varvlopp och 1-1,25 tim. vid Typ1.

8.6 E0U kör ca 1 tim. vid varvlopp och  45min. -1 tim. vid Typ1.

8.7 Guldhjälm kör ca 45 min.

Efter full körtid i respektive klass flaggas klassen av, enligt 6.4. Vid typ1 mix används sluttidslista.

9 Respittid

9.1 Respittid skall anges i TR.

10 Start Dam, E0U, E1U och Guldhjälm. (Varvlopp)
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10.1 Kör ej tillsammans med Bredd, Motion eller Junior. Dam i första led, E1U i andra led och E0U
i  tredje led. Tidtagningsklockan startar med första startled vid gemensam start.

10.2 Guldhjälm kör separat.

11  Start Bredd, Motion och Junior. (Varvlopp)

11.1 Bredd och Junior i första ledet

11.2 Motion -39 år i andra ledet.

11.3 Motion 40 - 49 år i tredje ledet.

11.4 Motion 50 år- i fjärde ledet.

11.5 Tidtagningsklockan startar med första startled vid gemensam start.

11.6 Tillträde till startområde för förare med maskin får endast ske efter avslutat förarmöte.

12 Startnummer.

Förare ska ha fast startnummer från Norrcupens nummerserie som bokas i Svemo TA.

13 Färger på tävlingsnummer/bakgrund.

13.1 Färger på siffror och bakgrunder efter licens, ej klass. Enligt SR Enduro.

13.2 Siffror som används skall vara utformade på ett tydligt sätt med hjälp av maskintillverkade 
siffror. Eltejp eller dylikt får ej användas. Kryssade eller överstrukna siffror får ej förekomma.

14 Nummerindelning.

1-50 Bredd

51-100 Junior 

101-199 Motion -39 år

201-299 Motion 40-49 år 

300–399 Motion 50 år - 

301-350 E0U

351-399 E1U

401-499 Dam

Valfritt Guldhjälm

15 Anmälningar.
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Anmälan om förarens deltagande skall ske i Svemo TA (ta.svemo.se) Anmälan stänger 12:00 dagen 
före tävling. Avanmälning fram till dagen före tävling 23:59 = Full återbetalning. Därefter sker 
ingen återbetalning. Betalningsdatum räknas som anmälningsdatum.

Efteranmälningsavgift från och med två dagar före tävling fram till 12.00 dagen före tävling, 500kr 
samtliga klasser, tillfaller arrangören.

16 Startavgift.

16.1 Bredd, Junior och Motion betalar 400kr per tävling. 20kr tillfaller distriktet, resterande tillfaller
arrangören.  Distriktet fakturerar arrangerande klubb efter antalet i startlistorna. 

Rabatt ges till förare som erhållit totalplacering 1-2, motionsklass, i cupen föregående år, vid 
uppflyttning till breddklass. 1:a 100kr per deltävling, 2:a 50kr per deltävling. Rabatten är förbrukad 
om föraren väljer att återigen åka motionsklass under samma år.

16.2 E0U, E1U och Dam betalar 300kr per tävling. 20kr tillfaller distriktet, resterande tillfaller 
arrangören. Guldhjälm betalar 200 kr per tävling. Distriktet fakturerar arrangerande klubb efter 
antalet i startlistorna. Dam betalar max 400kr om de startar i både Damklass och annan klass.

16.3 Alla startavgifter skall betalas genom Svemo TA

16.4 En förhöjning av startavgiften får arrangören göra med 100kr, i samtliga klasser, ifall tävlingen
arrangeras som Typ1. Detta för att finansiera eventuell merkostnad för tidtagning etc.

17 Resultat deltävling, poängberäkning.

17.1 Resultat i deltävling ges i form av poängsättning med 60, 51, 45, 39, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 
19, osv. ned till 1 poäng i klasserna  Bredd, Junior, Motion -39år, Motion 40 år-, Dam, E1U, E0U.

17.2 För att komma med i resultatlistan måste minst ett varv körts på Typ2 tävling och minst ett SP 
vid Typ1 tävling.

18 Resultat deltävling, priser.

18.1 Bredd, Junior, Motion -39 år, Motion 40 - 49 år, Motion 50 år -,  E1U, E0U och Dam. Pokaler 
till de tre främsta i klasserna i totalen. Endast pokaler på deltävlingarna, placering 1-3, till Dam, 
Junior och Ungdomsklasser.

18.2 Guldhjälm. Pokal till de tre främsta, pokal/plakett till övriga.

18.3 Prisutdelning i klass E0U, E1U, Dam och Guldhjälm skall ske i samband med förarmötet för 
övriga klasser.

18.4 Arrangören står för priser/pokaler. Det är även fritt att utöka prisbordet med varupriser och 
eventuell utlottning av priser.

19 Totalresultat i Norrcupen, poängberäkning.

19.1 Totala cupresultatet räknas samman genom summering av förares poäng i samtliga 
deltävlingar.
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19.2 Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet 
segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar osv. Om inte detta kan särskilja förare placeras 
den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller 
detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen osv. 

20 Totalresultat  Norrcupen, priser.

20.1 Totalresultatet beräknas för samtliga klasser. Pokaler till de tre främsta i varje klass.

20.2 Vandringspris till vinnaren i klassen Bredd. Den förare som får 3 st inteckningar får behålla 
vandringspriset.

20.3 Arrangör för sista deltävlingen ansvarar för att vandringspriset finns på plats vid prisutdelning.

20.4 Inget totalresultat/pris för Guldhjälmstävlingarna.

20.5 Bankett kan anordnas av arrangör till finaltävling. I sådana fall hålls prisutdelningen för 
totalresultaten på denna.

21 Tidtagning och resultat.

21.1 Tidtagning skall ske med AMB MX transponder. Det bör finnas manuell backup-tidtagning. 
AMB Orbits tidtagningssystem kan bokas/hyras via distriktet. Bokas i god tid innan tävling. 
Det rekommenderas att tidtagare i nästkommande deltävling sitter med.

21.2 Varvtider skall anslås tillsammans med resultatet.

21.3 Resultat, samtliga klasser i cupen , läggs upp på Svemo TA och kopplas mot serien så att 
totalresultat kan beräknas.

21.4 Arrangerande klubb ansvarar för att resultat och ett kort referat skickas till lokal press. Mail-
lista kan fås av Endurokommitten ÖN vid förfrågan. 

22 Tillstånd tävling.

22.1 Ingående deltävling i Norrcupen skall anordnas enligt Svemo NT och SR Enduro.

22.2 Ingående deltävling i Norrcupen skall köras som Nationell tävling.

22.3 Arrangerande klubb skall lägga upp på Svemo TA inbjudan och tilläggsregler senast fyra (4) 
kalenderveckor innan avsett tävlingsdatum för godkännande.

23 Kontaktuppgifter.

Eventuella frågor angående Norrcupen skickas via mail till norrcupen@gmail.com, vid akuta frågor
ring klubbarnas kontaktmän.
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Versioner:
2022-04-26 Arrangörer och datum.
2022-03-02. Vid all hänvisning till punkter i SR Enduro har punkterna tagits bort och bara 
skrivelsen ”SR Enduro” behållits. 
6.4 Annan metod än flagga, att meddela målgång kan användas.
8. Sluttidslista för målgång.
16.1 Borttagen fotnot angående ev. tvingande uppflyttning till Breddklass under 2022.


