SWE CUP LvG Regler.
Herrar Elit, är öppen för cyklister som innehar U23- eller Elitlicens.
Damer Elit, är öppen för cyklister som innehar Dam Elit licens.
Herr Juniorer, är öppen för cyklister som innehar juniorlicens.
Dam Juniorer, är öppen för cyklister med dam juniorlicens.
DamElit & DamJunior har gemensam start.
Dam Juniorer äger rätt till fri utväxling och får efter målgång en egen resultatlista.
Alla i ett lag skall bära enhetlig tävlingströja. Lag kan vara klubblag, distriktslag, nationslag
eller sammansatta team.
Poängberäkning
Alla deltävlingar räknas till slutsammanställningen, poäng enligt följande för samtliga
deltävlingar och klasser gäller:
30, 27, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Segrare är den cyklist som erhållit flest poäng.
Vid lika poäng vinner den som har flest segrar, andra platser osv.
Kan inte detta skilja dem åt avgör resultat i Cupfinalen.
Anmälan
Anmälan sker i vanlig ordning via IndTA före respektive deltävling.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgift 300 kr, för alla klasser.
Lagledarmöte
Samtliga i tävlingen ingående cyklister ska representeras på lagledarmöte som hålls 1,5 timme
före start.
Service/Lagservice
Tillämpas i alla cupklasser, minst en (1) st neutral servicebil tillhandahålls av arrangören i alla
cupklasser.
Alla anmälda lag/klubbar bör ha egen servicebil.
Lag/klubbar får dela servicebil.
Samtliga servicebilar skall ha mekaniker och bilförare.
Bilar skall utrustas med tävlingsradio som arrangör tillhandahåller utan kostnad.
Egen radioutrustning får användas för att lyssna på tävlingsradio.
Arrangör skall ha minst en neutral servicebil, vilken disponeras i tävlingen där den bäst
behövs.
Cyklist utan egen eller delad servicebil kan lämna in hjul i neutralservicebil men kan inte
räkna med neutral service i alla lägen beroende på tävlingssituationen.
Inför första deltävlingen lottas karavanplatserna slumpvis.
På övriga deltävlingar baseras karavanordningen efter den individuella
totalsammanställningen i cupen.
Langning är tillåten på alla deltävlingar, på anvisad plats.

