Motion 1: Lägg till OK Junior som klass i MKR-serien
Järfälla Motorklubb vill att OK Junior blir en klass i MKR-serien.
Motivering
Det är många av distriktets Junior 60 förare som funderar på att kliva upp till klassen OK Junior.
För att öka intresset för klassen OK Junior bör vi se till att det finns fler tävlingar i Mellansverige,
och då är det naturligt att ta med OK Junior som en klass i MKR-serien.
CIKFIA arbetar aktivt på att få OK och OK Junior att bli en attraktiv klass för fler förare. T ex så
har CIKFIA satt ett pristak på 2000 € (ca 20000 SEK) på motorerna för OK och OK Junior. Man
har plockat bort slirkoppling, startmotor och batteri för att göra klasserna billigare och mer robusta
med mindre underhåll. Det ser med andra ord ut som att OK och OK Junior har förutsättningar att
bli både en elitklass och en breddklass.
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Motion 2: Ta bort Rotax DD2 som klass i MKR-serien
Järfälla MK föreslår att Rotax DD2 tas bort som klass i MKR-serien
Motivering
Det ser inte ut som det finns något intresse bland Rotax DD2 förarna att delta i MKR-serien.
Klassen har inte lockat tillräckligt många startande vid någon MKR-tävling i år.
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Motion 3: Ta bort kravet på startuppställning till tidskörningen
Järfälla MK föreslår att kravet på att skapa en startuppställning för kvalet tas bort i §7.
Motivering
Enligt KA 7.4 får förare starta när de vill under tidskörningen. Vi ska inte ha regler i MKR som
ändrar på reglerna från SBF, utan de ska vara kompletterande.
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Motion 4: Ta bort kravet på minskning av antal varv vid regn
Järfälla MK föreslår att kravet på att minska antalet varv med 25% tas bort ur reglerna eller mjukas
upp till att det kan minskas.
Motivering
Skrivningen i dagens serieregler är sådan att det är ett krav att minska antalet varv med 25% om det
är regn. Motsvarande regel har plockats bort ur SBF reglerna så varför ska det vara ett krav vid
MKR-tävlingar. Det finns ingen anledning att minska antalet varv om man har tillräckligt med tid i
tidschemat. Om det ska stå kvar i seriereglerna bör det stå ”Vid regn kan antalet varv reduceras
med 25 %”
d anmälningssystemets funktion om att betala direkt vid anmälan via PayPal med kort eller PayPalkonto.
Motivering
Det finns sedan några år möjlighet att ta betalt av deltagarna genom PayPal direkt i anmälningssystemet i samband med att deltagarna anmäler sig till tävlingen. Det finns möjlighet att ge
deltagarna möjlighet att betala alternativt kräva att deltagarna betalar för att anmälan ska bli giltig.
Det senare har använts vid SM/RM de senaste åren.

Järfälla 2018-01-30
Stig Ekström
Kassör Järfälla MK
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Motion 5: Uppdatera skrivningen om betalning i förskott
Järfälla MK föreslår att skrivningen om betalning i förväg uppdateras för att stämma överens med
anmälningssystemets funktion om att betala direkt vid anmälan via PayPal med kort eller PayPalkonto.
Motivering
Det finns sedan några år möjlighet att ta betalt av deltagarna genom PayPal direkt i anmälningssystemet i samband med att deltagarna anmäler sig till tävlingen. Det finns möjlighet att ge
deltagarna möjlighet att betala alternativt kräva att deltagarna betalar för att anmälan ska bli giltig.
Det senare har använts vid SM/RM de senaste åren.

Järfälla 2018-01-30
Stig Ekström
Kassör Järfälla MK
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Valla 2018-02-01

Motion nr6
Bakgrund:
MKR har tidigare beslutat att ha så få tilläggsregler som möjligt, och absolut inte ha några som går
stick i stäv med gällande reglemente från SBF.
I MKR:s nuvarande serieregler punkt 7 Träning, står det ”Uppställning i tidkörning ska vara lottad”,
vilket skapar irritation bland förare som får en startruta långt bak som vill fram och det står förare,
kartar, mekaniker och kartvagnar i vägen.
Då det är en tilläggsregel som tillämpas endast i MKR skapar det förvirring när förare som vanligtvis
inte kör MKR kommer och gästar våra tävlingar.

KA 7.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidskörning
Förare som blivit godkända i tävlingsbesiktningen delas in i till antalet så lika stora grupper
som möjligt genom lottning.
Under tidskörningen får förarna starta när de vill.
Varje förare som passerat linjen vid utsläppet anses ha startat och varvtiderna kommer att
gälla, oavsett omständigheter.
Varje fullt varv kommer att räknas.
Förarens bästa varvtid räknas. Särskiljning sker genom den 2:a bästa tiden av varje förare och
så vidare i fall av lika varvtid.
Förare som inte fick en varvtid ska placeras sist i startuppställningen.
Om flera förare inte fått någon varvtid, avgörs deras startpositioner genom lottning.
Om en förare kör in i bandepå är det slutgiltigt. Föraren är inte tillåten att återstarta.
Den slutgiltiga klassificeringen av tidskörningen blir enligt följande: Se tabell i regel KA 7.4

Motion nr6:
Katrineholms MK föreslår att följa SBF tävlingsregler punkt KA 7.4 för tidkörning.
Texten ”Uppställning för tidkörning ska vara lottad” tas bort.

Katrineholms MK

Jojo Axelsson

