Klasser 2018
Eurosport 24
Körs enligt Sveslots regler
Produktion 24
Körs enligt Sveslots regler
Produktion 24 Light
Körs enligt tekniskt reglemente Produktion 1:24 Light
Tävlingarna körs enligt Sveslots allmänna tävlingsreglemente med följande tillägg:
Fri mekning, men inte vid track call eller när ett heat stoppats för fel på bana, varvräknare etc.
Serie Väst skall köras enligt licenssystem MHF.
Tillägg till reglemente Produktion 24 Följande motorer är även tillåtet att använda, Hawk 6 (30 309),
Hawk 6 (30 306) med ersättningsankare från Koford eller Proslot. SEALED/UNOPENED Falcon 7, JK
Hawk 7, JK Hawk Retro, Trinity Evil 9, Fast Ones Demon och Slick7 S7-588
A, B och C-licens kör tillsammans i alla klasserna, A, B förare som kör Produktion 24 Light kör utom
tävlan. Det är endast tillåtet att starta i 2 klasser Produktion 24 Light och Produktion 24 eller
Produktion 24 och Eurosport 24. I klassen Eurosport 24 tillämpas gemensam pris och poäng lista
A, B, C-licens.
Sluten depå tillämpas i alla klasserna.
Tävlingen skall genomföras med max 13 volt i klassen Produktion 24 Light, övriga klasser min 13 volt.
Körhandtag skall tillhandahållas av arrangör till de som inte har egna i klassen Produktion 24 Light.
Serie Väst körs om 6 deltävlingar i västra distriktet.
Startavgift Junior 40 kr och Senior 60 kr för respektive klass. Junior är man till och med det år då man
fyller 17 år.
Genomförande:
Träning: De tävlande i klassen Produktion 24 Light skall ges möjlighet att träna i minst 60 min.
Klasserna Produktion 24 och Eurosport 24 skall ges möjlighet att träna minst 90 min efter att klassen
Produktion 24 Light är klar.
Besiktning: Besiktningen skall vara öppen i minst 45 minuter varav 15 min efter avslutad
träning. Besiktning ska ske på alla punkter som reglementet föreskriver och sköts av arrangören.

Kval: 1 minuts varvtidskval tillämpas i alla tre klasserna. Kvalspår ska framgå av inbjudan.
Finaler: Produktion 24 Light körs vid 8 spår, 8x3min (24 min), vid 4 spår, 4x5min (20 min), spårbyte 2
min - kan kortas om alla är klara. Produktion 24 kör vid 8 spår, 8x4min (32 min), och vid 4 spår,
4x6min (24 min). Spårbyte 1 min. Eurosport 24 kör vid 8 spår, 8x4min (32 min), och vid 4 spår, 4x6
min (24 min). Spårbyte 1 min.
Körordning finaler: Produktion 24 Light, Produktion 24, Eurosport 24.
Poäng: Varje klass i deltävlingarna medger poäng till förare efter placering (1:an 30 p, 2:an 27 p, 3:an
25 p, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, placering 25 och neråt 1p).
Kvalvinnare A, B och C-Licens i respektive klass erhåller poäng; 1:an 3p, 2:an 2p, 3:an 1p. Vinnare av
Serie Väst i respektive klass A, B-licens eller C-licens i klassen Produktion 24 Light, Produktion 24,
Eurosport 24, är den som samlat flest poäng under säsongen. 5 av 6 deltävlingar räknas. Vid lika
totalpoäng vinner den med flest högsta poäng i deltävlingarna. Har man lika många högsta poäng,
vinner den med flest näst högsta poäng osv.
Klubbtävlan:
Vid varje deltävling kommer varje klubb att få räkna 4 st. placeringspoäng från C-licens i klassen
Produktion 24 Light. Från A, B-licens, och C-licens i Produktion 24, A, B och C-licens i Eurosport 24
(endast en gång per individ). Den som erhåller flest placeringspoäng tilldelas poäng enligt placering i
klubbtävlan. Antal poäng avgörs av hur många klubbar som startat i respektive tävling. Om det är 5
startande klubbar erhåller 1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2p, 5:a 1p. Är det 4 startande klubbar erhåller
1:a 4p, 2:a 3p, 3:a 2p, 4:a 1p, osv. Vid samma placeringspoäng räknas antal segrar, sedan antal andra
platser, osv. Den klubb som erhållit flest klubbtävlingspoäng efter 6 tävlingar är segrare av
klubbtävlan. Vid samma poäng räknas antal segrar i klubbtävlan, sedan antal andra platser, osv.

Priser:
Vid deltävlingar i klassen Produktion 24 Light ska C-licens tilldelas graverade priser till. 1:an, 2:an och
3:an. I denna klass tilldelas inte A, B-licens några priser.
Vid deltävlingar i klassen Produktion 24 ska 1:an, 2:an och 3:an, A, B-licens och 1:an, 2:an och 3:an Clicens, tilldelas graverade priser. I klassen Eurosport 24 ska 1:an, 2:an och 3:an tilldelas graverade
priser gemensam lista A, B, C-licens. Arrangerande klubb skall dessutom bidra med 350 kr till priser
för totalsegrare i serien.

I samband med prisutdelning vid avslutad serie ska i klassen Produktion 24 Light C-licens tilldelas
pokaler för placering 1: a, till 5: a. Dessutom skall totalsegrande C-licens i klassen Produktion 24 Light
erhålla ett vandringspris som senare graveras med årtal, klubb och namn. Detta vandringspris skall
för alltid vara vandrande.
I samband med prisutdelning vid avslutad serie ska i klassen Produktion 24 tilldelas pokaler för
placering 1: a, 2: a och 3: a A, B-licens och 1: a, 2: a och 3: a C-licens.
I klassen Eurosport 24 gemensam lista A, B, C-licens tilldelas pokaler för placering 1: a, 2: a och 3: a.
Totalsegrare i klubbtävlan skall tilldelas graverad tallrik eller liknande pris.
Överskjutande intäkter från licensavgift ska fördelas i klassen produktion 24 Light c-licens

Tidschema
Träning: 08:00-09:00 Träning Produktion 24 Light
Besiktning: 08:30-09:15 15 min efter avslutad träning Produktion 24 Light
Förarmöte: 09:30-09:45
Kval: 10:00 Produktion 24 Light
Finaler: Produktion 24 Light
Lunch och Träning: 90 min Produktion 24, och Eurosport 24 tränar separata stintar
Besiktning: 45 min stänger 15 min efter avslutad träning Produktion 24, Eurosport 24
Kval: Produktion 24, och Eurosport 24
Finaler: Produktion 24
Finaler: Eurosport 24

Licenssystem Serie Väst 2018
Klassindelning förare:
Förarna indelas i tre klasser A, B, C.
Vid bedömning av i vilken klass förare skall inplaceras i tas hänsyn till tidigare placeringar i Serie Väst
beslut fattas av Tävlingssektionen för Serie Väst.
Tävlingssektionen för Serie Väst består av Gunnar Åmell, Hans Johansson, Mats Augustinsson
Uppflyttningsbestämmelser:
Uppklassning av licens sker av Tävlingssektionen för Serie Väst.
Poäng för uppklassning till högre licensklass tillgodoräknas vid alla Serie Väst Tävlingar.
För klass B erfordras 10 poäng i klass C under samma kalenderår.
För klass A erfordras 10 poäng i klass B under samma kalenderår.
Beräkning av uppflyttningspoäng börjar från noll efter upp klassning samt vid varje årsskifte.
Uppklassning skall ske omedelbart efter de föreskrivna poängen uppnåtts, genom att ny licens
tilldelas föraren, uppklassning endast en licens klass pär år.
Tävlande som deltager i serie, tillåts fullfölja serien i den lägre klassen även om upp klassning skett.
Uppklassningspoäng utdelas därav ej.
Licenser förnyas varje kalenderår till en kostnad av 20: -.
Poäng utdelas enligt nedanstående tabell.

