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AQUILA SYNERGY CUP 
SPORTSLIGT REGLEMENT 

 

1. GENERELT 

1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION 
 Seriens navn er Aquila Synergy Cup (ASC) og tilrettelægges af  
 promotor Young Factory Racing (YFR) 

1.2 MESTERSKABET, BILERNE OG KØRERE 
ASC er en åben national serie. 
Alle biler skal købes af promotor eller lejes af promotor efter en nærmere 
specificeret kontrakt. 
Alle deltagere/biler skal være tilmeldt serien for at opnå starttilladelse. 

1.3 REGISTRERING / TILMELDING 

1.3.1 Tilmelding til serien pr. sæson koster 3.000,- kr. ekskl. moms. eller 800,- kr. ekskl. 
moms pr. løb. 

1.3.2 Anmeldelsesgebyret til ASC udgør 25.700,00 kr. ekskl. moms for 6 stævner, 
inklusiv plads på 2,4x6 m i fælles telt for serien. Tilmelding og betaling skal ske hos 
promotor. Deltagere, der tilmelder sig efter 1. stævne, betaler en procentvis andel 
af anmeldelsesgebyret for de resterende stævner. 
 
Gæstekørere accepteres mod et anmeldelsesgebyr på 4.500,00 kr. 

 Alle startnumre administreres af promotor. 

Ved tilmelding accepteres promotors betingelser for deltagelse i klassen, så som 
sponsorer, reklame, mm., som er nærmere beskrevet i det kommercielle reglement. 

2. POINT OG PRÆMIERING 

2.1 GENERELT 
 Der uddeles point i tre grupper: Kører-, team- og Young Driver-mesterskab. 

I et teammesterskab gives pointene til bilen og ikke køreren. Dvs. hvis et team i 
sæsonen har skiftende kørere, kan de stadig vinde teammesterskabet. 

2.2 TÆLLENDE STÆVNER 
 Der kan være minimum 5 tællende arrangementer på en sæson. 

2.3 PRÆMIERING 
Præmier vil blive udleveret af løbsarrangør. Promotor uddeler mesterskabspræmier. 

Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen for kørere generelt i alle finaleheat. 

Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen for Young Drivere i alle finaleheat. 

Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen for teammesterskabet i alle finaleheat. 

2.4 POINT 
Der gives point i tidstagning og heat efter følgende skala: 25-22-20-18-16-15-14-
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13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 

For at få tildelt point i tidtagningen, skal deltageren have registreret en omgangstid. 

3.0 AFVIKLING 

3.1 TRÆNING 
Der afvikles minimum 1 træning varende 15 min. inden hver tidstagning til hvert 
stævne. 

3.2 TIDTAGNING OG STARTOPSTILLING 
Der afvikles 1 tidtagning varende 10 min. til første heat. 
Kørerens resultat/placering i tidtagningen danner grundlag for startopstillingen i 
første heat. Kørerens resultat/placering i første heat danner grundlag for 
startopstilling i andet heat. Kørerens resultat/placering i andet heat danner grundlag 
for startopstilling i tredje heat. 

3.3 HEAT 
 Hver afdeling består af 3 heat varende 12 min. + 1 omgang. 

3.4 START 
 Der benyttes stående start til alle heat. 

3.5 UNDTAGELSER 
Der kan ved særlige arrangementer, eksempelvis stævner i udlandet eller på ikke-
permanente  baner, ændres i afviklingsformen. Alle teams får meddelelse om evt. 
ændringer i slutinstruktion/løbsinformation inden stævnet. 


