
  Karting Cup 2005 
     Kristinehamn & Skövde 

          Utg.2 2005-04-06 
Ifjol startade Kartingserien Karting Cup och blev den succé alla hoppats på. Nu rullar 
Karting Cup 2005  vidare, i  år är satsningen betydligt större med fler tävlingar och ett riktigt 
stadslopp! Missa inte årets roligaste serie….. 
 

 Banor och datum 
 
Värmlands Karting Ring Karting Cup 2005  Lö 14 maj 
Skövde Motorstadion  Karting Cup 2005  Lö  11 juni 
Kristinehamn, mitt i stan!   Karting Cup 2005+DM Lö-Sö 27-28 aug  Stadslopp!! 
Skövde Motorstadion  Karting Cup 2005+DM Lö 24 sept   FINAL! 
       
De två sista deltävlingarna i Karting Cup 2005  ingår dessutom i Västra Bilsport-Förbundets 
Förbundsmästerskap där fina priser och gratis startavgifter för 2006 står på spel. 
Stadsracets bana framgår av www.kristinehamnsstadsrace.se. 
 

 Klasser, tider, antal förare och heatindelning 
 
Karting Cup 2005  är en nationell tävling, öppen för alla licensklasser och varje deltävling innehåller 
två lottade FINALHEAT som avgör startpositionerna i SUPERFINALEN! Vid lika poäng gäller snabbaste 
varvtid i sista FINALHEATET. Detta system fostrar förare till mer hänsynstagande körning och skapar 
bättre förare som både kan köra fort och göra omkörningar!  
 
Klass, start-  Antal   Antal 
ordning  förare   varv 
 
Cadetti A-grp  10 st     6*  *uppvisningsheat, tre lottade heat 
Cadetti B-grp  10 st    6* 
Micro   23 st   10 
Mini   30 st   12 
Yamaha  30 st   14 
Sport 2000  25+5st   16    
 
OBS! Begränsat antal deltagare, arrangören förbehåller sig rätten till gallring! Vid regn kan antalet  
varv kortas ned. I Sport 2000 har arrangören rätt till 5 st wildcard-förare (12 st i Stadsloppet). 
 
Tidsschema  Anmälan, besiktning   07.00-08.00 

 Träning med transponder, tre pass 08.10 
 Obligatoriskt förarsammanträde 11.00 
 Lunchpaus    11.30-12.00 

   FINALER & SUPERFINAL  12.00 
   Prisutdelning    17.00 
   (ev möjlighet till frivillig träningstid  framgår av startbekräftelsen) 
 

 Stadsracet 
 
Stadsracet skiljer sig från de övriga deltävlingarna. Varje heat körs med färre antal förare, därför 
indelas startfältet i A- och B-grupper. Indelning sker genom seedning efter uppnått totalresultat 
från tidigare deltävlingar i Karting Cup 2005 (1:an till Grupp A, 2:an till Grupp B  
o s v, därefter lottas Grupperna). SUPERFINALEN körs i en B- och A-final, där de 12 bästa från 
Micro och de 17 bästa i övriga klasser placeras direkt i A-finalen. Övriga kör B-final varifrån de 
tre bästa går till A-finalen. Detta gör också att vi kan ta emot fler förare i alla klasser utom 
Cadetti. I Micro är max deltagarantal 27 st, övriga klasser 37 st. Antal varv, tidschema och övrig 
info meddelas i startbekräftelsen! Preliminärt kör Cadetti och Sport 2000 på lördag och övriga 
klasser på söndag. Ingen frivillig träning. 
 
Poängberäkningen är lika som vid övriga deltävlingar, men eftersom deltagarantalet kan bli 
större vid Stadsloppet kan Du samla mer poäng i Stadsloppet! 
 
 



 
 

 Poängberäkning 
 
Poängberäkning i alla heat sker enligt ”omvänd platssiffra”. I SUPERFINALEN utdelas bonus- 
poäng, + 3 poäng till segraren och +1 poäng till tvåan. Detta innebär att förare i en klass med ex vis 23 
deltagare, där föraren vinner båda FINALERNA och SUPERFINALEN, erhåller 23+23+23+3=72 poäng. En 
andraplats i alla heaten ger 22+22+22+1=67 poäng o s v. Med startande menas det antal förare som 
upptas i startlistan och erlagt startavgiften. 
 
Endast SUPERFINALEN (sista heatet) i varje deltävling avgör deltävlingsresultatet. 
 
För Karting Cup 2005 slutresultat får förare räkna poäng från max 11 av totalt 12 heat i serien.  
Vid lika poäng placeras den först som samlat poängen på minst antal genomförda heat, därefter 
genom antalet 1:a-platser, 2:a-platser etc i SUPERFINALERNA, därefter genom sista inbördes 
möte, slutligen genom lottning. Samma regler tillämpas vid seedning till grupper i Stadsloppet. 
 
 

 Tävlingsledning, telefon, avlysning 
 
I samtliga deltävlingar i Karting Cup 2005 kommer ni att träffa… 
 
Tävlingsledare  Ulf Stjernlöf, tfn 0563—52478, 0705-37 83 51 
Domare  Carl-Henrik Andersson, tfn 033-28 12 14, 0703-48 35 12  (14/5,24/9) 
   Carl-Erik Torphage tfn042-81325, 070 3030723 (11/6, 27-28/8) 
Telefon till banorna tävlingsdagen: Kristinehamn 0550-17700  Skövde 0500-482324 
 
Tävlingsledningen äger rätt att efter godkännande av domare, avlysa tävlingen som helhet eller  
i viss klass. 
 

 Reglemente för Karting Cup 2005 
 
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportför-
bundets nationella tävlingsbestämmelser. 
 
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet,  
den arrangerande klubben samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar  
för under tävlingen inträffade skador, olycksfall, eller dyl. 
 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att 
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,  
inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 
 
OBS! Förare som bestraffas för tekniska felaktigheter som kan leda till förbundsbestraffning mister 
samtliga poäng i serien. Felaktig vikt innebär uteslutning ur heat. Teknisk kontroll kan ske vid alla 
körpass! Obligatoriskt med en brandsläckare för varje förare. Cyklar, rullskridskor o dyl är  
förbjudna i depån! 
 

 Hur hittar vi till banorna? 
 
Kristinehamn: kör väg E18 mot Karlstad 6 km, sväng höger vid skylt Motorstadion. Skövde: från norra 
utfarten väg 48, sväng i rondell mot Töreboda väg 200, kör ca 5km, sväng höger vid skylt flygplats, 
därefter skyltat. 
 

 Anmälan 
 
Till varje deltävling måste du som vanligt skicka in SBF: s tävlingsanmälan med alla  
tre sidorna ifyllda till arrangören, skriv tydligt!  
 
Vid varje deltävling betalar du 400kr (500kr Stadsloppet) i startavgift. I Cadetti ärs startavgiften 300kr 
resp 400kr. OBS! Cadetti-förare som kört både deltävling ett och två erhåller GRATIS startavgift i 
Stadsloppet och Finalen! 
Anmälan skall vara Karting Cup 2005 tillhanda senast en vecka innan tävlingsdagen på adress: 
 
 
 



 
CHRISTINEHAMNS MK    SKÖVDE MK 
Risätersallén 14, 669 30 DEJE    Nyholmsgatan 17, 543 32  TIBRO 
 
Information: tel 0552-105 85, 070-364 67 16  0504-15567, 0705-887033 
 
OBS! Begränsat deltagarantal. Förare som kört deltävling ett och två har företräde till Stadsloppet. 
Sorteras efter datum då korrekt ifylld anmälan inkommit. 
 
Ev efteranmälan i mån av plats, efteranmälningsavgiften är 100kr. Lämnar förare återbud de tre sista 
dagarna innan tävlingen skall anmälningsavgift erläggas. Skicka DIN anmälan i god tid, missa inte i 
Karting Cup 2005!! 
 

 Priser 
Vid varje deltävling i Karting Cup 2005 får alla deltagare i Cadetti, Micro och Mini pokaler. I 
övriga klasser pokaler till de 10 första. Alla deltagare i serien får medalj och diplom på banketten. 
I Stadsracet kommer STORA prispengar att utbetalas i klasserna Sport 2000 och Yamaha. 
Karting Cup 2005 avslutas med en festlig bankett och  prisceremoni i Skövde kvällen den 24 /9. 
 Då händer det stora saker…. 

 
VÄLKOMNA TILL Karting Cup 2005! 
 
 
 
 

 

    2005 
 


