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REGLEMENT FOR «ØSTLANDSCUPEN BY PEDALGARASJEN» 2023  

1. Generelt  

«Østlandscupen by Pedalgarasjen» blir arrangert i henhold til dette reglement. Hver løpsarrangør er 
selv ansvarlig for gjennomføring av enkelt arrangementene, og at gjeldende lover og regelverk følges. 

Hovedsponsor er Pedalgarasjen. Cupen er gratis både for utøvere og arrangører mot at utøverne 
kjører med klistremerke fra Pedalgarasjen. 

  

2. Løp 

Løpslisten offentligjøres når de deltakende klubbene har satt løpsdatoene. Løpslisten vil kun være 
veiledende. Forventet antall cupløp i 2023 er 10.  

Cupen går uavhengig av om ett eller flere planlagte løp avlyses. Cupresultat beregnes ut i fra antall 
arrangerte løp i cupen. Erstatningsløp kan settes opp.  

 

3. Klasser  

Det kjøres cup i følgende klasser: 

Klasse 1: Standardbiler • Minimum 8 kg/HK (10,91 kg/kw).  

Klasse 2: Modifisert biler • Mindre enn 8 kg/HK (10,91 kg/kw). Trimmet m.m.  

Klasse 3: Debutanter/Nybegynnere • Inntil 10 løp før overgang til kl. 1 eller kl. 2 

Klasse 4: Veteranbiler • Biler som er 30 år eller eldre (minst 3 deltakende biler) 

Klasse 5: Junior / Ledsager • Førere fra fylte 16 år øvelseskjøring m/ledsager 

Klasse 6: Elbiler • (Minst 3 deltakende biler) 

  



 

4. Poeng  

Poeng deles ut etter følgende rekkefølge: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. I tillegg får 
dagens raskeste omgangstid i hver klasse 5 bonuspoeng (Powerpoints). 

Antall tellende løp avhenger av antall gjennomførte løp.  

• Til og med 5 løp: dårligste resultat strykes 
• 6-10 løp: de to dårligste resultatene strykes  
• Over 11 løp: de tre dårligste resultatene strykes 

Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering. Er det fremdeles likt, er det 
innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltagerne i siste løp som er avgjørende. 

 

5. Påmelding  

Påmelding til «Østlandscup by Pedalgarasjen» gjøres på løpsdagen til Nils Jakob Gulhaugen, på 
telefon 47463478 eller på mail njgulhaugen@gmail.com. Man behøver kun å melde seg på en gang, 
da er man automatisk med i alle løpene.  

Deltagelse i cupen er gratis, men krever at man har sponsormerker på bilen på anvist plass. 

6. Premiering  

De 3 beste i hver klasse premieres. Premieutdeling vil skje etter Finalearrangementet. 
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