Serie Väst
Klasser:
Produktion 1:24
Körs enligt Sveslots regler
Produktion 1:24 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.
Juniorer och Seniorer kör tillsammans men med separata resultat- och poänglistor. Junior är man till
och med det år då man fyller 17 år, övriga är Seniorer.
Sluten depå tillämpas i bägge klasserna med undantag av Produktion 24 Light där depån är öppen
efter att final omg 1 är avslutad. Dock skall alla bilar efter avslutad final i omg 2 åter till depå för
eventuell efterbesiktning. Tävlingen skall genomföras med max 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. Tävlingarna körs i klasserna Produktion 24 Light
och Produktion 24.
Genomförande:
Träning: De tävlande skall ges möjlighet att träna i minst 90 min. Båda klasserna tränar samtidigt
med träningsstinntar om 5 min.
Besiktning: Besiktningen skall vara öppen i minst 45 minuter. Besiktning ska ske på alla punkter som
reglementet föreskriver och sköts av arrangören.
Kval: 1 minuts varvtidskval tillämpas i bägge klasserna. Senior och Junior tilldelas poäng enligt
följande: 1:an 3p, 2:an 2p, 3:an 1p.
Finaler: Produktion 24 Light körs i 2 finalomgångar där startordningen i finalomgång 2 är resultatet i
finalomgång 1. Bägge finalomgångarna räknas samman. Stickprovsbesiktning vid final 2 skall
tillämpas. Finalomgång 1 körs vid 8 spår, 8x3min, vid 4 spår, 4x4 min. Finalomgång 2 körs vid 8 spår,
8x2min, vid 4 spår, 4x3 min. I bägge finalerna spårbyte 2 min - kan kortas om alla är klara.
Produktion 24 kör en finalomgång vid 8 spår, 8x4 min, och vid 4 spår, 4x5 min. Spårbyte 1 min.
Körordning finaler: Produktion 24 Light kör finalomgång 1 och 2, och därefter Produktion 24.
Poäng: Varje klass i deltävlingarna medger poäng till Junior och Senior 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 Senior och Junior erhåller 1:an 3p, 2:an 2p, 3:an 1p. Vinnare av Serie Väst i
respektive klass Produktion 24 Light och Produktion 24, Junior respektive Senior, är den som samlat
flest poäng under säsongen. 5 av 6 del tävlingar 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 etc. Startavgift Junior 30 kr och Senior 50 kr för respektive klass.
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Serie Väst
Klubbtävlan:
Vid varje deltävling kommer varje klubb att få räkna 4 st placeringspoäng från klasserna Produktion
24 Light Junior, Produktion 24 Light Senior, Produktion 24 Junior och Produktion 24 Senior. Den som
erhåller flest placeringspoäng tilldelas poäng enligt placering i klubbtävlan; 1:a 10p, 2:a 9p, 3:a 8p,
4:a 7p, osv ner till 1p. Vid samma placeringspoäng räknas antal segrar sedan antal andra platser, osv.
Den klubb som erhållit flest klubbtävlings poäng 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 alla Juniorer tilldelas priser - 1:an 2:an och 3:an
tilldelas graverade pokaler. Övriga deltagare ska tilldelas medalj eller plakettliknande priser. Priser till
Seniorer är frivilligt i denna klass.
Vid deltävlingar i klassen Produktion 24 skall 1:an, 2:an och 3:an Juniorer samt 1:an, 2:an och 3:an
Seniorer, tilldelas graverade pokaler. Arrangerande klubb skall dessutom bidra med 250 kr till priser
för totalsegrare i serien.
I samband med prisutdelning vid avslutad serie ska Juniorer i klassen Produktion 24 Light tilldelas
pokaler för placering 1 till 10. Dessutom skall totalsegrande Junior i serien erhålla ett vandringspris
som senare graveras med årtal, klubb och namn. Detta vandringspris skall för alltid vara vandrande.
Seniorer tilldelas pokaler till 1:an 2:an och 3:an.
I samband med prisutdelning vid avslutad serie ska i klassen Produktion 24 tilldelas pokaler för
placering: Juniorer 1:an 2:an och 3:an och Seniorer 1:an 2:an och 3:an.
Totalsegrare i klubbtävlan skall tilldelas graverad tallrik.
Exempel på dagsschema:
Träning:
Besiktning:
Förarsammanträde:
Kval:
Final omg 1:
Lunch:
Final omg 2:
Paus:
Final:
Prisutdelning:
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07:30-09:30 Det är frivilligt att hålla öppet för träning dagen innan, men
det ska då framgå av inbjudan.
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00 Produktion 24 Light, Produktion 24
Ca:11:15 Produktion 24 Light
30 min med ström på banan
Start direkt efter lunchuppehåll
15 min
Produktion 24
Sträva efter att vara klara före kl. 19:00

