1.3

Tilläggsregler för Isracing SM 2020

1.3.1

Tävling
• SM genomförs med en final enligt följande:
• Lördag den 22 februari kl. 14:00, arrangör är ÖMK Rundbana, tävlingsplats: Kallehov.
• Reservdag söndag den 23 februari.

1.3.2

Deltagare
• SM är endast öppet för förare med svenskt medborgarskap som innehar av Svemo utfärdad
helårslicens för Isracing.

1.3.3

Anmälningar
• Intresseanmälan om deltagande i SM sker genom förarens profil i Svemo TA, manual för hur man
går tillväga finns på:
www.svemo.se/globalassets/isracing/dokument/manualer/manual_forare_anmala_sig_till_tavling.pdf
• Anmälan ska vara gjord i TA enligt ovan senast den 15 januari.
• Efter anmälningstidens utgång nominerar Svemo startfältet till finalen, startlistan kommer att
publiceras ca: 2 veckor före finalen. Resultat i serien och Isracingcupen kommer att ligga som
underlag vid nominering.
• De förare som tar sig vidare till VM serien kommer att direktnomineras till SM, förbundskapten
har även ytterligare 2 platser till sitt förfogande för direktnominering.

1.3.4

Finaltävlingens genomförande
• Vid eventuella återbud inför finalen av förare i startlistan på plats 1 - 16 flyttas förare nr 17 upp i
första hand, sedan förare nr 18, förare på listan ”kallas vid ev. återbud” fyller på enligt
nomineringsordningen.
• Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1 med avslutande sista chansen heat och final. De tre
främsta förarna efter 20 heat är kvalificerade för finalen, förarna med placering 4-7 efter heat 20
kör ett s.k. sista chansen heat där segraren går till final, startpositionerna väljs efter placering i
grundtävlingen.
• Förare som kvalificerat sig för sista chansen eller finalheat men inte kan delta i eller fullfölja
heatet ersätts inte av annan förare.
• Förare med samma poängsumma särskiljs med beräkning av antalet heatsegrar, andraplatser,
tredjeplatser o.s.v. enligt SR 3.2.

1.3.5

Rapportering av tävlingsresultat
• Rapportering från tävlingen ska ske online i Svemo TA via en av arrangören tillsatt registrator.
• Tjänstgörande domare kontrollerar prisprotokollet tillsammans med registratorn efter tävling.
• Prisprotokollet sänds elektroniskt till Svemos officiella resultatsida och är tillgängligt omedelbart
efter det att domaren har godkänt det.
• Tävlingsrapporten upprättas på samma underlag och skickas elektroniskt enbart till Svemo, kopia
på domarrapporten skall sättas in i banliggaren.
• Det är viktigt att registratorn är placerad på sådant sätt att denne kan ha en kontinuerlig
kommunikation med domaren under hela tävlingen.

1.3.6

Ekonomiska ersättningar
• Se bilaga 1.3.6.1. Ekonomisk ersättning SM final Isracing.

1.3.7

Mästerskapstecken (tillhandahålls av Svemo)
• Svenska mästaren erhåller:
- Svemo medalj i guld (förgylld brons)
- RF:s stora SM tecken & Svemo diplom
• Andrapristagaren erhåller:
- Svemo medalj i silver (vitmetall)
• Tredjepristagaren erhåller:
- Svemo medalj i brons
• Övriga priser: Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare samt
pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i SM finalen.

1.3.6.1. Bilaga Ekonomisk ersättning SM final Isracing.
•

Arrangören betalar ut en ekonomisk ersättning till respektive förare efter placering i SM finalen
enligt nedan ersättningstabell. Reseersättning är inkluderat i nedan angivna summor.

•

Ersättningen betalas till respektive förare på tävlingsplatsen efter genomförd tävling enligt
följande:
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Totalt

Kronor
12 000
10 000
8 000
6 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
65 000

Inställd tävling
• Om återbud inte har lämnats före avresa vid ovanstående tävling ska arrangören svara för
resekostnad med 18.50 kr/mil. Ersättning utgår för verklig körsträcka från förarens hemort till
tävlingsbanan t.o.r. dock med max 2 000 kr. Vid påbörjad, men avbruten resa, ersätter arrangör
för avverkad körsträcka tur och retur.

