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REGLER 

ÖHS-CUPEN 
Med prisbord 

50.000:- 
 

ÖHS-cupen består av 3 st RS-tävlingar på grus och asfalt. 
 
Tävlingarna kommer att köras på Toverums 
Motorsportområde i Valdemarsvik. 
 
ÖHS-cupen är öppen för alla förare med 2wd/4wd bilar, 
även från andra distrikt än Östergötland. 
 
Dom 2wd bilar som startar i deltävlingarna ingår 
automatiskt i ÖHS-cupen. Dom 4wd bilar som startar i 
tävlingen ingår INTE i cupen. 
 
RÄKNADE TÄVLINGAR: 3 st tävlingar ingår i ÖHS-cupen 
alla 3 räknas. 
 



KLASSINDELNING:  I ÖHS-cupen delas de tävlande in i 
följande 4 klasser. 
 
1.A-förare  2 wd 
2. B-förare 2 wd 
3. C-förare 2 wd 
4. Volvo Original + Grupp E (A,B,C-förare) 
4 wd är en inbjudningsklass utom tävlande i ÖHS-cupen. 
4wd får endast deltaga i mån av plats. 
 
POÄNGBERÄKNING:  Tävlande erhåller poäng klassvis 
enligt följande.1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 
1p, övriga i klassen får 0,5 p. 
 
I varje deltävling köres 3 st omgångar (ca 1,5-2,5 km per varv) 
varav dom 3 bästa tiderna räknas ihop. 
 
Vid lika sluttid räknas omg 1, 2, 3. 
 
I finaltävlingen är det dubbla poäng som gäller. 
 
PRISER:  Prispengarna fördelas enligt följande i samtliga 
klasser : 
 
1:a  5000:-     6:a  500:- 
2:a  3000:-      
3:a  2000:- 
4:a  1200:- 
5:a    800:- 
OBS !!!   Ev. vinstskatt betalas av pristagaren. 
 
Samma fördelning av pengar i alla klasserna. 
 



Prisutdelning för ÖHS-cupen 2010 kommer att ske i samband 
med finaltävlingen. 
 
STARTAVGIFTER & EFTERANMÄLAN: 
 
Startavgiften är 600:- om man startar i alla 3 deltävlingarna får 
man rabbat på finaltävlingen.Startavgiften blir då 300:-. 
 
Efteranmäld förare får starta först i respektive klass. 
 
Efteranmälningsavgiften är 300:- 
 
STARTORDNING: 
 
I första deltävlingen startar C-förarna först sedan B-förarna 
och sedan A-förarna, Volvo Orginal/grupp E och sist 4wd. 
 
I  andra deltävlingen startar B-förarna först sedan A-förarna 
och sedan C-förarna, Volvo Orginal/grupp E och sist 4wd. 
 
I finaltävlinga startar A-förarna först och sedan C-förarna och 
sedan B-förarna, Volvo Orginal och sist 4wd. 
 
ANMÄLAN: 
 
Anmälan skall ske till www.motorsportsidan.nu 
 
Max antal startande i vartje ÖHS-cup tävling är 60 st. 
Anmälningsdatum gäller vid gallring. 
 
 
 
TIDTAGNING: 



 
På samtliga tävlingar kommer tiden att anges med 1/10 
sekunds precision. Fotocell kommer att användas vid 
tävlingarna. Felkörning är lika med maxtid. Påkörd kona i 
målgård ger 5 sekunders tidstillägg. Flygande start eller mål 
kan förekomma. 
 
SÄRSKILJNING: 
 
Vid lika poäng efter 3 tävlingar gäller placering i deltävling 1, 
2 och 3, i respektive klass. 
 
RESULTAT: 
 
Resultatlista efter deltävling kommer att skickas till deltagare 
via mail, och finnas på www.motorsportsidan.nu och 
www.smkvaldemarsvik.com. 
 
ÖVRIGT: 
 
Förare vars bil under pågående serie konstateras bryta mot 
gällande cupregler eller tekniska bestämmelser kommer att 
förlora sina inkörda poäng,efter beslut av cupstyrelsen. 
Regeltolkningar i ÖHS-cupen avgörs av cupstyrelsen. 
 
INFORMATION: 
 
Information om cupen lämnas av Lars Jonsson 070-622 57 72. 
Eller på www.motorsportsidan.nu. 
 

VÄLKOMNA MED EN ANMÄLAN 


