BIL X-Super på Finnskogbanen
Gjennomføring i hver av klassene BC Åpen og BC Junior
* Løpet gjennomføres med 3 kvalifiseringsomganger, semifinaler og finale.
* Løpet gjennomføres med 24 deltakere i hver klasse (4 heat pr. omg.)
* Inntil 6 deltakere i hver klasse kan stille som reserver i tillegg.
* Reserver som ikke kvalifiserer inn til semifinaler, kjører 2 egne ”Reserveheat” a 4 runder
og egen ”Reservefinale” a 6 runder.
PÅMELDING
Arrangøren gjør fri utvelgelse. Tidligere meritter vil kunne påvirke utvelgelsen.
Utvelgelsen av de 12 første i hver klasse gjøres 6. juli, utvelgelsen av de 12 siste
gjøres 20. juli. Utvelgelsen av reservene gjøres 27.juli.
Det lønner seg altså å være tidlig ute med påmelding!
Til påmelding: https://goo.gl/forms/jUltQ0RqSnMDuTe42
Trening
2 x 2 runder
Kvalifisering/Semifinaler/finaler
- Hver fører deltar i 3 kvalifiseringsomganger
- Startoppstilling: 6 biler etter crosskart start. Forhåndstrukkede heat
- Kvalifiseringsheat kjøres over 4 runder, med alternativspor.
- Reserver står oppført i prioritert rekkefølge og tar ledig plass i omgang/heat.
- 1. – 3. – 5. – 7. – 9. – 11. plass fra resultatlisten kjører Semifinale 1
- 2. – 4. – 6. – 8. – 10. – 12. plass fra resultatlisten kjører Semifinale 2
- Semifinalene kjøres over 4 runder, med alternativspor
- De 3 beste i hver semifinale går til Finale.
- Beste poengsum totalt velger finalespor først osv. Ved fortsatt likhet følges generelle BC regler.
- Startoppstilling semifinaler og finaler: 6 biler på strek (BC start)
- Finalene kjøres over 6 runder, med alternativspor.
- Dersom en fører som blir av de 3 beste i en semifinale ikke kan starte i selve
finalen, rykker den opp som har flest poeng etter semifinalene av de øvrige.
- Ved 1. tyvstart, kjøres alternativspor 2 ganger. Neste tyvstart av samme fører = kjørenekt.
- Resultatene fra 7.plass settes opp etter poeng fra semifinale o.s.v.
Poengfordeling i hver klasse
Heat
1. plass
8 poeng
2. plass
6 poeng
3. plass
4 poeng
4. plass
3 poeng
5 plass
2 poeng
6. plass
1 poeng

Semifinale
6 poeng
5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng

RESERVER
De reservene som får plass samler poeng på lik linje med de andre.
De reservene som får kjørt først, får 1. prioritet til å være reserver i neste omgang i den rekkefølge de fikk
kjøre. Slik at disse også har en fair mulighet til å få kvalifisert seg til semifinaler.
Det kjøres egne ”Reserveheat” og ”Reservefinale” for de reservene som ikke kvalifiserer til å komme inn i
semifinalene.
ANBUD
Generelle BC-regler gjelder. Bemerk at Juniorbiler som deltar i Semifinale/Finale/”Reservefinale” er åpne for
bud.
PREMIERING
Det vil bli spennende gavepremier, Premier til alle finalistene (12 beste i hver klasse) samt ”Reservefinalen”

