REGLER FÖR FÖRARERSÄTTNING TILL FÖRARE TÄVLANDE FÖR SMK HÖRBY.
GÄLLER TÄVLINGAR 2020.
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En fast summa anslås som pott för förarersättning
Ansökan skall vara inlämnad senast den 15 december det året ansökan gäller.
Styrelsen lämnar förslag på pottens storlek till årsmötet vilket är beslutande.
Ersättning utbetalas snarast möjligt efter årsmötet.
Ersättning beräknas på att start och placering i tävling ger poäng enligt nedanstående
tabeller.

Start i rallytävlingar ger poäng enligt följande:
Rally 1 RS inkl Rallysprint/varvlopp
Rally 2 Rally (upp till 60 km SS)
Rally 3 Rally (mer än 60 km SS)

2 poäng
3 poäng
4 poäng

Totalseger eller klasseger ger bonuspoäng enligt följande:

Rally 1
Rally 2
Rally 3

Totalseger

Klasseger

4 poäng
6 poäng
8 poäng

2 poäng
3 poäng
4 poäng

Bonuspäng utdelas antingen för total- eller klasseger.

Start i Rallycrosstävling ger poäng enligt följande:
Rallycross

3 poäng

Vinst eller plats i final ger bonuspoäng enligt följande:

A-final
B-final
C-final

Vinst i final

Plats i final

8 poäng
6 poäng
4 poäng

6 poäng
4 poäng
2 poäng

Bonuspoäng ges efter högsta poäng.
För banracing/karting skall beräkning av ersättning göras enligt regler för Rallycross.
Efter sammanräkning av totala antalet poäng, enligt inkomna ansökningar, blir varje poäng värd ett visst belopp.
Varje sökande erhåller ersättning efter dennes totala poäng, multiplicerat med vad varje poäng är värd.
Ersättning ges även per start i tävlingar till ett visst belopp.
Beslut fattas separat om extra ersättning för utländska mästerskapstävlingar och nationella/internationella
mästerskapstävlingar utanför Södra och Smålands BF
För att erhålla ersättning skall den sökande:
* Ha haft aktuell klubbsponsordekal på tävlingsbilen under alla tävlingar som man ansöker om ersättning för.
* Tävla för SMK Hörby vid utbetalningstillfället.
* Vid minst ett tillfälle ha varit funktionär, eller på annat sätt, stött SMK Hörbys tävlingar/arrangemang, eller på
tävlingar där SMK Hörby åtagit sig att bidra med funktionärshjälp.

