Classic Cup 2017, regelverk
Årets cup har en del nyheter men grunden är densamma, tidstypiskhet och idealfart.
Tidstypiskhet:
- Respektive ekipage får sin poäng för tidstypiskhet inskrivet i mätbrevet i samband med inmätningen.
- Alla som har en inmätt båt kan se alla inmätta båtars poäng för tidstypiskhet via Classic hemsida.
- Eventuella överklaganden på tilldelad poäng egna eller andras ska ske i god tid innan tävling/event.
På tävling/eventdagen gäller det som ligger på hemsidan.
- Byte av båt eller motor kräver såklart ett nytt mätbrev med ny behandling av poängtilldelning.
Idealfart:
- Arrangören är ålagd att definiera redan i inbjudan på vilken banlängd idealfarten kommer att
beräknas inklusive banlängd för stormbana. Den definitiva banlängden fastställs senast på förarmötet.
- Poängtilldelning per tävling enligt UIM-skalan, 400 för segrare, 300 för tvåan osv ned till 1 poäng för
plats 20.
- Det medför diskvalifikation om ett ekipage överstiger 60 knop vid något tillfälle under en tävling,
arrangörer kommer att uppmanas att inför fler fartkontroller.
- Grundtanken är att idealfarten ska hållas runt hela tävlingsbanan, arrangörer uppmanas att stämma
av tiden vid fler tillfällen än enbart vid målgång. Snittavvikelsen blir resultatet vid fler mätningar.
- Inga poäng vare sig för idealfart eller tidstypiskhet delas ut till ekipage som inte fullföljer.
- Alla tävlingar/event som är sanktionerade av Svera där Classic är inbjudna ingår i cupen.
- Vid tvådagarstävlingar typ Nynäs, Smögen så halveras uppnådd totalpoäng per deltävling.
- Avrostning, Herräng etc dvs "tävlingar" utan SM-värdighet ger om man fullföljer halverad poäng för
tidstypiskhet + 100 poäng. Det måste vara tydligt inför varje event vad som är definitionen för
fullföljande. För Herräng är definitionen att man varit med i den gemensamma starten, tagit sig till
lunchuppehållet, gjort omstart, blivit avflaggad i Herräng och allt för egen maskin.
- Erhållna poäng följer föraren under året dvs man behåller sina poäng och kan bygga på dem vid ett
eventuellt byte av båt och eller motor. En förares samtliga navigatörer under året följer föraren i
resultatlistan för cupen.
- Aktuell ställning i cupen kommer att återfinns på Classic hemsida senast en vecka efter genomförd
tävling/event.
PS1. 2017 ges inga poäng för ÖRK Open då det sker på samma dag som Herräng. DS1.
PS2. Första gruppen för tidstypiskhet anger modellår 60 - 64, ska förstås vara fram tom -64. DS2.

