Tävlingsregler Bil-Orientering Förbundsmästerskap (FM) 2002.
1. Deltagare:
Alla förare och kartläsare med nationell licens som tävlar p å l ånga banan tävlar var för sig
om FM. Förare och kartläsare skall ha licens för klubb inom Västra Bilsportförbundet.
2. Deltävlingar:
Förbundsmästerskapet avgörs med tävlingar utsedda av kontaktmännen att ing å i FM.
Alla tävlingar skall arrangeras enligt SBFs senaste reglemente och dess ev. tillkommande
bilagor. Endast tävlingar enligt distriktsnivå eller högre skall räknas.
FM-tävlingarna skall vara genomförda till sista helgen i oktober månad innevarande år.
4 st. tävlingar är utsedda: 4/5 Götene MK, 17/8 Nora MK, 14/9 MK Team Westom
19/10 Kils MK-Bil.
OBS! Datumändring kan ske, och eventuell reservtävling (ar) kan utses.
3. Tävlingsinbjudan och resultat:
Tävlingsinbjudan skall sändas enligt reglemente. Bil-O-kontaktmännen samt sekretariatet i
Lax å.
Resultatlista sänds omg ående efter tävlingen till: de tävlande, klubbar, anmälare
Bil-O-kontaktmännen: cibswix@compaqnet.se - bil-osterberg@telia.com , samt till
sekretariatet i Lax å.
4. Prisbedömmning:
Tävlande erhåller i varje deltävling poäng efter sin totalplacering. Bäst placerad: 15 poäng
Tvåan: 14 poäng, Trean: 13 poäng o.s.v.
Vid lika poäng födelas poängen motsvarande medeltalet av de av dem erövrade poäng.
Till slutplacering i FM tillgodoräknar sig en tävlande poäng enligt följande:
Om 4 tävlingar genomföres räknas totala antalet –2
Om 2 tävlingar eller färre genomföres räknas det totala antalet.
Hemmatävlingar f år aldrig räknas.
Om flera tävlande har lika sammanlagd poäng, avgörs deras inbördes placering enligt
följande:
A)Främst placeras den som förstaplacering, därefter andraplacering o.s.v. i de tävlingar som
genomföres.
B)Skulle metoden enl.A) ej ge utslag placeras den främsta som erh ållit sammanlagt högsta
poängsumma i de tävlingar de mötts.
C)Skulle metoden enl.A) och B) ej ge utslag placeras den förare och kartläsare främst som
har flest poäng i den sista genomförda tävlingen.
5. Priser:
Mästerskapstecken utgörs av medalj i Guld (förgylld), Silver (försilvrad) respektive Brons
till vardera förare och kartläsare.
Utdelas i samband med bilsportkonferensen Billingehus i mitten av november 2002.
Berörda pristagare blir kallade.
6. Regeltolkning:
Regeltolkning avgöres av Västra Bilsportförbundets styrelse i samråd med kontaktmännen.
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