Duellen
(The Duel, in English below)
Förare kan utmana varandra på en Duell där startpositioner på huvudtävlingen står på spel!
Varje förare kör två kval under lördagen, när sammanställning är gjord börjar utmaningarna.
Regler:
•
•

En förare kan utmana en annan förare som är max 10 platser före resultatet från
kvalet.
Utmaningen sker vid Valhall mellan kl 16.30-17.00. Alla förare måste närvara.

•

Duellen körs mellan kl 17.30-18.30 och det blir max 12 stycken utmaningar som
genomförs.

•

Topp tio från kvalet går fram för att kunna bli utmanade (de kan även utmana
varandra).

•

När dessa tio är utmanade går nästa 10 förare fram osv. När 12 utmaningar är gjorda
avslutas möjligheten att utmana någon.

•

Utmanas en förare av flera väljer han/hon vilken förare som ska mötas. En förare kan
bara delta i en utmaning.

•

Om en förare utmanar en förare ihop med andra och inte blir vald som utmanare kan
han/hon utmana annan ännu inte vald förare som är max 10 placeringar framför från
kvalet.
Ingen förare kan neka en utmaning!
Duellen avgörs på en kort bana med flera hinder.

•
•
•

Vinner den utmanade förare behåller han/hon sin plats medans den förlorande föraren
tappar fem platser! Blir resultatet omvänt byte de båda startposition men den
förlorande föraren kan bara tappa max fem platser.

•

Förare som ska delta i någon utmaning skall vara på plats vid Valhall redo för drabbning
kl 17.20
Utmanad förare väljer startspår först.
Uppdaterad startlista inför söndagen presenteras ca kl 21 vid Valhall/sekretariatet.

•
•

The Duel
Riders can challenge each other on a duel where starting positions on the main competition
are at stake!
Every rider runs two qualifying races during the Saturday, when the results are in the
challenges begin.
Rules:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

A rider may challenge another rider who is max 10 places in front in the result of the
qualification.
The challenge is at Valhall between 16:30-17:00. All riders must attend.
The duel runs between 17.30-18.30 and maximum 12 challenges will be completed.
Top ten from the qualification will start to be challenged (they may also challenge
each other).
When these ten are challenged, the next 10 riders will be challenged, etc. When 12
challenges are done, the possibility of challenging someone ends.
If a rider has been challenged by several, he / she chooses the rider to meet. A rider
can only participate in one challenge.
If a rider challenges a rider together with others and is not selected as challenger, he
/ she may challenge another not yet selected rider who has a maximum of 10
positions in front of the rider.
No rider can deny a challenge!
The duel is settled on a short course with several obstacles.
If the challenged rider wins, he / she will keep the starting position while the losing
rider loses five positions! If the result is reversed, they change both starting positions,
but the losing rider can only lose a maximum of five places.
Riders who will participate in any challenge shall be in place at Valhall ready for the
event at 17.20
Challenged rider chooses first track first.
Updated start list for Sunday will be presented at about 21:00 at Valhall / Secretariat.

