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Cup-regler Svenska IMAC-cupen / uttagning till landslag. 
 

• Svenska IMAC-cupen består av 5-10 deltävlingar under året. Vid varje tävling 
normaliseras slutpoängen (deltagarens poäng / vinnarens poäng x 1000) så 
att vinnaren får 1000p. De normaliserade poängen summeras sedan ihop för 
att få ett slutligt cupresultat. 

 
• Tävlingssäsongen löper per kalenderår, dvs. 1/1 – 31/12. 

 
• Beroende på antalet deltävlingar räknas de bästa ihop enligt nedan: 

5 deltävlingar 3 bästa räknas 
6 deltävlingar      4 bästa räknas 
7 deltävlingar      4 bästa räknas  
8 deltävlingar      5 bästa räknas 
9 deltävlingar      5 bästa räknas 
10 deltävlingar    5 bästa räknas 

 
• Finalen är inte obligatorisk för att bli placerad i cupen. Vid lika poängställning i 

sammanräkningen är det placeringen på finalen som avgör. 
 
• Slutplaceringarna i cupen avgör också vilka som blir uttagna i landslaget 

kommande år. De tre bästa i varje klass blir automatiskt uttagna. Om uttagen 
pilot inte kan/vill deltaga i landslaget går platsen till nästa placerade pilot osv. 
4:an i slutplaceringarna är alltså 1:a reserv, 5:an är 2:a reserv osv. Om 
uttagen pilot inte vill deltaga i landslaget skall detta meddelas ledningsgruppen 
snarast möjligt. 2 månader innan aktuellt mästerskap skall definitiva besked 
om deltagande lämnas. Därefter tas slutgiltigt landslag ut. Den pilot som inte 
lämnat definitivt besked vid denna tidpunkt lämnar automatiskt sin plats till 1:a 
reserven. Detta för att uttagna piloter och landslagsledning skall få tillräcklig 
förberedelsetid samt kunna färdigställa anmälan i tid. 

 
• Upp och nerflyttningsregler: 

 
o 5 vinster (med minst 4 startande i klassen) under året innebär 

automatisk uppflyttning till efterföljande säsong.  
o Tävlande kan när som helst välja att själv flytta upp till högre klass(er). 

Om detta sker under pågående cup-år så förlorar man dittills intjänade 
poäng.  

o Nedflyttning till nästa klass under den man tävlat i är möjlig. Den 
tävlande skall skriftligen begära nedflyttning och i skrivelsen ange 
skälet till nedflyttningen. Begäran om nedflyttning skickas via brev eller 
e-post till någon i arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer därefter att 
skyndsamt behandla ärendet varefter den tävlande får besked på om 
nedflyttning godkänts eller ej.  
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