Klubmesterskab KAC
Reglement Folkerace

KM klasser
Der udnævnes en klubmester for alle de nedenstående klasser såfremt at, der har været 3
kørere eller flere til start i KM i en klasse i løbet af sæsonen. Undtaget er U16 og U18 hvor der
uddeles pokal uanset deltagerantal.
Klasser: U16, U18, Ladies, FR 1, FR 2, FR KAC.
FR KAC er et klubmesterskab på tværs af alle klasser og tildeles den bedst placerede kører i
klubmesterskabet, og som samtidig ikke har deltaget i 3 DM løb og/eller åbne løb i sæsonen.

Point
Alle klasser kører med hinanden, og point til klubmesterskab beregnes ud fra placeringer i
forhold til den enkelte klasse, således at den på dagen bedst placerede i den pågældende
klasse optjener 70 point, nr. 2 68. nr. 3 67 osv.
Ved pointlighed til KM efter 3. afdeling, så er placering i 3. afdeling afgørende for indplacering i
det samlede regnskab til KM.
Præmier
Dagens bedste i hver klasse modtager pokal uanset antal deltagere, dog FR KAC ikke pokal for
hver afdeling. Klubmester i hver klasse samt FR KAC modtager pokal i forbindelse med
generalforsamling.

Tilmelding og startgebyr
Tilmelding skal ske via www.frdasucup.dk og senest torsdag i den uge hvor løbet afvikles.
Instruktion omkring tilmelding vil blive offentliggjort via hjemmeside ca. 14 dage før dagen for
løbet.
Tidsplan/slutinstruktion vil være tilgængelig via hjemmesiden senest dagen før løbet.
Startgebyr: 450 kr., dog er der 150 kr. rabat for hver arbejdsdag som køreren har deltaget i
dvs. startgebyr inkl. en arbejdsdag er 300 kr., dog kan max. en arbejdsdag fratrækkes pr. løb.
Startgebyr for KAC medlemmer fra Sjælland og Bornholm: 300 kr.

Andet
Løbene afvikles iht. reglement 5 og FR sportsligt reglement samt Klubmesterskab KAC
Folkerace reglement, undtaget er budrunde. Der afholdes ikke budrunde i forbindelse med KM
løb.
Uanset deltagerantal til start, så køres der både C og B finaler.
En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement, det er op til bilens
kørere at afgøre hvem som skal køre, såfremt at begge kørere er placeret i samme heat.
Løbsledelsen vil tilstræbe at undgå dette, men grundet automatiseret lodtrækning kan dette
ikke garanteres.
Der køres 5 omgange i indledende heat og 6 omgange i finaler.

