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Knobby Classic  Cup 

En tävlingsserie i Cross & Trialveteranernas regi och i samarbete med Knobby, Ängelholm 

- Ersätter nuvarande KM serie 

- En serie tävlingar där mästare koras efter eller i samband med sista tävlingen 

- Arrangörskapet skall spridas över landet ( 4-5 deltävlingar) i syfte att synas nära våra medlemmar   

samt rekrytera nya 

- Klassindelning   (CoTv tekniska reglemente i grunden) 

1 - 50 cc pré 81  (G) 

2 - Kort-fjädrat  pré 74 (A-D) *) 

3 - Twin chock pré 85 (D+ - E) *) 

4 - EVO pré 90  (F) 

5 - Sidovagnar   Classic Twin Shock 

*) För att inte sudda ut klubbens klassindelning kommer styrelsen se till att resultaten även 

redovisas klassvis inom A-D samt D+. På så sätt kan klubbmästare i respektive klass koras vid årets 

slut precis som tidigare. Gäller endast medlemmar i Cross & Trialveteranerna. 

- Genomförs som nationell tävling (öppen även för icke medlemmar i C&Tv) 

- Transponder bör användas 

- Träning 20 min. Heat längd klass 1,2,5 15min + 2varv, klass 3,4 20min + 2varv 

- Förare får delta i mer än en klass  

- Classic eller breddlicens (ej högre valör) 

- Arrangör står för priser i samband med deltävling ( blommor OK ) 

- Resultat sammanställning läggs upp på hemsidan classicmx.se 

- Resultatberäkning:  med 5 deltävl. -2 heat, med 4 deltävl. – 1 heat, 3 och färre alla heat. 

- Poäng beräkning enl. CEMAR regler. Totalpriser i de 5 huvudklasserna sponsras av Knobby i form 

av presentkort på Knobby produkter som hämtas ut hos vinnarens lokale handlare. Värde 1pr 

1000kr 2pr 500kr 3pr 250kr 

- Prisutdelning efter genomförd serie sker i samband med C&Tv årsmöte (Förare som inte är 

medlemmar bjudes in) 

- Arbetsgrupp inom styrelse/tävlingsgruppen söker arrangörer och tecknar avtal med dessa under 

hösten  
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Arrangörer som är tillfrågade (via kontaktperson) och preliminär tidpunkt 

 

April Stencrossarna Munka-Ljungby  18 april ( På förslag) 

Maj/Juni Eksjö eller Vrigstad    

Juli Dansbandscrossen Malung   fast datum 

Augusti Donkelo RK Skövde   inriktning mitten av mån 

September Arlanda   

 

Hänsyn, i möjligaste mån, är tagen till faktorer såsom RM nationellt, CEC och CEMAR 

internationellt.   
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