
 

Tilläggsregler #1 

Lördag 25.2.2017 Översikt 

Lördag 25.2.2017 körs bara Pro-klass. Tävlingsdagen består av två olika tävlingar. Loukko.com -

Dominator tävling startar klockan 14:00 och FM Stadion Snowcross Powered By Duell 

mästerkappstävling startar klockan 18:00. 

Alla förare måste registrera sig för varje tävling som de vill vara med via webbplatsen www.kisainfo.net 

senast 12.2.2017. Anmälningsavgift till Loukko.com -Dominator tävling är 0€ och till FM Stadion 

Snowcross Powered By Duell -tävlingen 100€. Anmälningsavgift för senregistrering är 150€.  Alla FM-

tävlingens anmälningsavgifter kommer att delas tillbaka till förare som prispengar.  

Två mekaniker tillåtas att komma in i tävlingsområde. 

Båda tävlingarna körs enligt Pro Open regler. Alla maskiner ska ljudmätas och snöskoter måste uppfylla 

FIMs krav på bullergräns. 

På tävlingsdagen kan bara en kort träning ordnas. Fredag (24.2.2017) klockan 17-19 kan man träna på 

tävlingsbanan. Avgiften är 50€ och den ska betalas innan man kör på banan. Fredagens träning är bara 

för Pro-körare. 

Lördag 25.2.2017 Loukko.com -Dominator-Tävling 

24 förare accepteras att delta i tävlingen. 

Förarna kör parvis en kort utslagstävling. Vinnaren går vidare medan förloraren får ta sig en plats på 

läktaren. Till slut finns bara de tre snabbaste förarna kvar. 

Vinnaren får ett penningpris på 1000€. 

Lördag 25.2.2017 FM Stadion Snowcross Powered By Duell: 

Tävlingen körs enligt Stadion Snowcross regler. 

Förarna delas i grupper av 10 för varje heat. Heat upprepas tre gånger och grupper blandas efter varje 

runda. Således kör alla förare tre heat och mot så många andra förare som möjligt. 

Poängfördelning 

 1. 25p 6. 10p 

 2. 20p 7. 9p 

 3. 16p 8. 8p 

 4. 13p 9. 7p 

 5. 11p 10. 6p 

De 8 bästa går direkt till Finalen. Platser 9-18 kommer till Sista Chansen och därifrån går de fyra bästa 

till Finalen. De fyra från Sista Chansen startar i bakre raden. 12 förare kör i Finalen.  

Den som vinner Finalen är Finlands Mästare. Fem bästa förare kommer att få ett pris, varav tre får ett 

penningspris. Penningspriset bestäms av antalet förarna. Prissumman kommer att fördelas enligt 

följande:  

1. 50 % 
2. 30 % 
3. 20% 

Medaljceremonin firas i IHKU Restaurang (Torikatu 20) klockan 22:00. 



 

Tilläggsregler #1 

Preliminär tidsplan: 

klockan 12 Anmälan 

klockan 13 Träning 

klockan 14 Loukko.com -Dominator tävling 

klockan 17:45 Förarpresentation 

klockan 18 FM Stadion Snowcross Powered By Duell – 1. heat 

ca. klockan 20:45 FM Stadion Snowcross Powered By Duell – Final 

 

  

Söndag 26.2.2017. Semi-pro, Allmän, Veteraner, Damer, Juniorer 14-16, Juniorer 11-14. 

Alla förare måste registrera sig via webbplatsen www.kisainfo.net senast 12.2.2017. Anmälningsavgift 

för vuxna är 80€ och för junior-klasser 50€.  Anmälningsavgift för senregistrering är 150€ för alla klasser. 

Två mekaniker tillåtas att komma in i tävlingsområde. 

Tävlingsschemat kommer att göras enligt antalet förarna i alla klasser. Om två klasser har totalt tio eller 

mindre förare kan båda klasser köras i samma start. I tävlingen följs regler av Finlands Motorförbund 

Snowcross. 

Preliminär tidsplan: 

klockan 10-11 Anmälan 

klockan 11 Träning 

klockan 12 Tävling 

ca. klockan 15.30 Medaljceremonin i tävlingsområde 

 

 

Mer information: 

info@snowcrossoulu.com 

+358-40 760 6637 

 


