Serieregler Bil-O Syd 2019
Vad är Bil-O Syd?
Bil-O Syd är ett samarbete mellan ett antal SBF-klubbar i södra och västra Sverige som arrangerar
bilorienteringstävlingar. För att stimulera intresse och nyrekrytering arrangeras tävlingar med banor
av olika svårighetsgrad. Deltagarna i tävlingarna deltar automatiskt i serier som sammanställs
löpande. Vid årets slut utdelas plaketter till de bästa i respektive serie.

Vilka serier finns?
Serier arrangeras för följande banor:
Bana PB, Bana Kort och Bana Lång.

Vilka tävlingar ingår?
Ingående tävlingar framgår av den tävlingskalender som publiceras på www.bil-o.se och
www.sbf.se/lots. Tävlingar kan tillkomma eller utgå under årets gång. Håll dig alltså uppdaterad.

Seriepoäng i varje tävling
Poäng utdelas i varje serietävling och serie enligt följande skala:
Placering
Seriepoäng

1
25

2
23
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21
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20
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19
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7
17

8
16
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Poäng utdelas separat till både föraren och kartläsaren oavsett licenstyp.
Det är möjligt att delta i en klass ena tävlingen och i en annan klass i en annan tävling och få poäng i
serien i båda klasserna.

ABC-ekipage kommer alltid tävla om seriepoäng i en egen klass, även om banan t ex är exakt
samma som Bana Kort.
Klickar man vid SM-tävling (som ingår i serien) i att man deltager i Sydsvenska Bil-O serien får man
behålla sina poäng i serien även om man inte åker någon mer tävling utöver SM-deltävlingar.

Hur många tävlingar räknas med i sluttabellen?
Man får för slutresultatet tillgodaräkna sig poäng från det antal tävlingar som framgår av tabellen
nedan:
Antal tävlingar
Antal som räknas

1-2
Alla

3
2

4
3

5
3

6
4

7
5
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Arrangörspoäng
Arrangören av en tävling har rätt att till fyra (4) i arrangörsstaben utdela arrangörspoäng i sin tävling.
Arrangörspoängen motsvarar en 3:e placering (21 poäng). Detta innebär inte att dessa
arrangörspoäng inkräktar på de tävlandes poäng utan utdelas utöver dessa. Arrangörspoäng kan
bara delas ut i serier som ingår i tävlingen. Person som erhållit arrangörspoäng måste dessutom ha
deltagit i minst en ytterligare tävling för att få tillgodoräkna poängen i sluttabellen.

Startordning
Bana PB och Kort: Fri lottning
Bana Lång: Först startar de kartläsare utan nationell licens , därefter de med kartläsarlicens C och B
som sammanlottas, slutligen de med kartläsarlicens A.

Särskiljning i seriesammanställningen
Särskiljning görs endast på de tre första placeringarna. Om flera deltagare kommer på samma
poängtal ska den sist arrangerade deltävlingen under året, där ingen av de aktuella tävlande
(förare respektive kartläsare var för sig) tillhör den arrangerande klubben/klubbarna, vara
utslagsgivande.
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