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Folkrace 
Deltävlingar består av öppen tävling. 

Serien är öppen för alla förare med folkracebilar, även 
från andra distrikt än Östergötland. De startande i 

deltävlingarna ingår automatiskt i Serien. 
 

ÅRETS DELTÄVLINGAR (Datum är preliminära, kan ändras) 
DATUM TÄVLING KLUBB 
2016-04-23 MLimits Cup/MK Ramunder  
2016-05-28 MLimits Cup/MK Kinda 
2016-06-11 MLimits Cup/Folkrace Finspångs MS  
2016-08-27 MLimits Cup/SMK Nyköping 
2016-09-17 MLimits Cup/Folkrace SMK Valdemarsvik 
2016-10-01 MLimits Cup/Fias Hösttävling SMK Motala Bil 
 
 
 
RÄKNADE TÄVLINGAR (ingående tävlingar) 
6 deltävlingar ingår i årets serie. Var av 5st. räknas. 
Vid 5 eller färre genomförda tävlingar räknas samtliga. 
För att få pris i cupen krävs att man deltagit i minst 3 tävlingar 



KLASSINDELNING 
I cupen delas de tävlande in i följande 4 klasser: 
¤ Senior 
¤ Veteran (Vid förre än 9 stycken anmälda körs dom ihop med senior) 
¤ Junior 
¤ Dam 
 
Indelningen gäller poängräkning i Mlimits Cup 2016 
 
POÄNGRÄKNING 
Tävlande erhåller poäng klassvis enligt nedan i varje deltävling som 
följer: 
På följande sätt: Man får dom poäng som man kör ihop på tävlingen, 
+ Bonus poäng för A Final 7,5,4,3,2 och 1 poäng, även vinnarna i B och 
C final får 1 poäng i bonus för vinst i finalerna. 
I A final måste man gå över mål för att få extra poängen. 
Poängen ges oavsett antal startande i klasserna. 
 
CUP-PRISER  
Priser i cupen till 1 per 4 startande i respektive klass, Dock max 12st per 
klass. 
Prisutdelning sker efter avslutad final tävlingen på kvällen med ett stort 
prisbord. 
Man måste köra minst 3 deltävlingar för att få pris i MLimits Cup. 
Samt vara personligt närvarande vid pris utdelningen. 
 
EFTERANMÄLAN 
Om plats finns 
Efteranmälnings avgifterna i deltävlingarna är upp till klubben. 
 
SEEDNING & STARTORDNING 
Dom seedade förarna startar först i sin klass. (Klassledarna) 
Seedade förare har GULA startsiffror. Ledarna i klasserna är seedade. 
Startordning i bilklasser är upp till arrangören. 
 
 
 
FÖRTUR TILL START I SERIENS DELTÄVLINGAR (om behov finns) 
Om antalet anmälda till deltävling överskrider max vad arrangören tillåter 
starta, har förare med poäng i serien företräde till start före förare utan 
poäng. Förare med högre placering har företräde framför de med lägre 
placering. Efteranmäld förare kan dock aldrig få förtur till start. Övrig 



gallring, se resp. inbjudan. 
 
SÄRSKILJNING (Vid seedning och slutresultat) 
Vid lika poäng placeras den förare först som har högst poäng i någon 
deltävling, därefter näst högst osv. Därefter poäng i senaste deltävlingen, 
näst senaste osv. 
 
LAGTÄVLING 
 
Laget ska bestå av 3st förare som man kan blanda hur som helst 
tex 3st seniorer, 3st damer, 3st juniorer,  
Man anmäler laget och namnet på laget på övrig info vid anmälan på 
online till tävlingen. Lagen kan bestå av olika klubbar. 
t.ex. Mästarnas förare Seniors namn Kubb, Veterans Namn Klubb, Dams 
Namn Klubb och Juniors Namn Klubb = Lag Mästarna 
Poängen blir samma som förarna kör in på tävlingen. 
 
Priser till dom 1 per 3 lag kommer delas ut efter sista deltävling 
Avgift 500 kr per lag/år sätts in på Bankgiro 173-2791 Mlimitscup 
Skriv lagnamnet på betalningen.  

Brandsläckare: 

 
Finaler 

 
Tjuvstart: Vid tjuvstart kommer det dras av 2 poäng av inkörda poäng i kvalet. 
                    vid tjuvstart i finalerna dras det av 2 poäng av inkörda poäng från kvalet 
 
ÖVRIGT 
Seriens ställning kommer att publiceras på våran Facebook sida. 
Ställningen kommer även förhoppningsvis skickas till de tävlande med 
resultatlistor via bilsport online. 
De tävlandes namn kommer att offentliggöras i resultat mm på Internet 
och i andra medier.  
Två minuters regel kommer att användas 
Regeltolkning i Mlimits Cup 2016 avgörs av cupens organisation. 
Följ Mlimits Cup 2015 internet. (Resultat, tävlingar, regler, 
Inbjudningar, info mm.) på Facebook MLimints Cupen,   



 

 
 
Arrangörsklubbar, och telefonnummer 
Upplysningar 
SMK Motala Bil Fia Häggberg  070 – 321 89 31 
SMK Valdemarsvik Stefan Kemle 070 – 820 29 70 
MK Ramunder Madde Lundin 073 – 559 69 08 
Finspångs MS Anders Bengtsson 076 – 142 02 14 
MK Kinda Gert-Inge Gustafsson 072 - 565 75 01 
SMK Nyköping Lasse Norling 070 – 020 71 33 
 
Kontaktpersoner: Jonas Wigren 070 – 690 03 05 
Torbjörn Knutsson 070 – 940 12 61 

 

Organisation MLimits Cup 2016 
Fia Häggberg   
Stefan Kemle  
Madde Lundin  
Anders Bengtsson  
Torbjörn Knutsson  
Lasse Norling 
Gert-Inge Gustafsson 

 

LYCKA TILL ÖNSKAR I MLIMITS CUP 2016


