
       ”Mästarnas  Mästare 2015 ”       

Cupregler och poängberäkningssytem 

Fordon:  

För fordon 30 år och äldre enl inbjudan från respektive sektion. 

Start avgift:  

Ingen speciell startavgift tas ut för att att deltaga i NMH-cupen! OBS! Men 

varje sektion har sin startavgift för deras deltävling som står på deras 

inbjudan samt övriga kostnader som evuentuellt tillkommer i form av mat, 

fika mm så läs noga på deras inbjudan vad som gäller! Så det gäller att vara 

ute i tid för att anmäla sig till respektive rallyn! För att ni skall vara 

uppdaterade om alla deltävlingar besök www.nmh.se där information om alla 

Rallyn finns på dom olika orterna! 

Resultat:                                                                                                                  

Resultat från NMH-cupens deltävlingar och totala NMH-cup poäng ställningen 

för dej som tävlar kommer att också finnas på www.nmh.se inom några dagar 

efter deltävlingarnas genomföranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poängberäkning i NMH-cupen sker enligt följande: 

 

Kunskapspoängens beräkning: 

Ges till dom 20 bästa resultaten i varje deltävling det innebär att vinnare 

erhåller 20 poäng sedan 2:an erhåller 19 poäng  och 3:an 18 poäng osv till 

20:e placering får 1 poäng det blir en fallande poängberäkning efter den 

resultatlistan från varje tävlings tillfälle som sedan förs in i den totala 

poängberäkningen för ditt deltagande i NMH-cupen 

Deltagandepoäng: 

Deltagandepoäng sker enl följande beräkning som är stegrande 

1: deltävlingen som du kör erhåller du  2 poäng 

2: deltävlingen som  du kör erhåller du  4 poäng   

3: deltävlingen som du kör erhåller du  8 poäng 

4: deltävlingen som du kör erhåller du  16 poäng 

5: deltävlingen som du kör erhåller du  32 poäng 

6: deltävlingen som du kör erhåller du  64 poäng 

Max deltagande poäng man får blir:     126 poäng som du kan erhålla vid 6 

deltävlingars deltagande! Så väljer du bort någon av deltävling så kan du 

aldrig få 64 poäng som den 6:e deltävlingen ger, med andra ord så räknar du 

dina deltävlingar som du har deltagit i enligt följande EX: har du kört 3 

deltävlingar så erhåller du 2 +  4 + 8 = 14 poäng dessa poäng tar du med dej in 

i din totala poängberäkning i NMH-cupen. Så det är både deltagande och 

kundskaps nivån som avgör din totala poäng som blir din placering totalt! Så 

om du är en duktig och flitig deltagare i NMH-cupen kan du erhålla maximala 

246 poäng.  

 

 



 

 

 

Priser: 

Efter avslutad säsong i NMH-cupen har en ”Mästarna Mästare” korats och 

som kommer att få taga emot 1:a pris samt övriga pristagare kommer att 

premieras under 2016 års NMH årsmöte, det krävs dessutom att alla 

pristagare är fysiskt på plats för att erhålla sitt pris, det går inte att skicka nån 

annan som företräder en själv. Tid och plats medelas senare till alla 

pristagare. 

Det är en mycket EXKLUSIV prispott som kommer att fördelas ut till 

pristagarna så se till nu att du är en av dem! 

 

Frågor och upplysningar om NMH-cupen gör till  

Krister Fahlander   070-2945603 eller mail: palteat@hotmail.com 

 

                             Välkmmen till ett  arrangemang! 

 

 

    


