
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tävlingsform 
Nationell rallytävling med minst 40km ss till 100km ss. Rekognosering 2 vändor skall erbjudas på 
alla tävlingar.   
  
2. Klasser 
Klass 1. 4 WD (Rally2, R5, WRC, Nat Spec 4WD, Nat 4WD samt Appendix 4wd) 
Klass 2. (Trimmat 2WD, Rally 4, Appendix K 2WD) 
Klass 3. (R2, Grupp N ner till 1400cc). 
Klass 4. Standard (VOC Mekonomen Rally, Grupp F, Grupp E och Grupp N 0-1400). 
Klass 5. Ungdomsrally 
  
3. Gallring/Seedning och Startordning: 
De som tagit poäng i serien har förtur. Top5 seedas antingen först eller sist i klassen beroende på 
när klassen ligger i startfältet resten lottats. Efteranmälda placeras in så att det inte får någon 
fördel av att efteranmäla sig. 
Startordning enligt arrangören (klassvis). 
  
4. Rekognosering/noter 
Inte obligatorisk för att få delta i tävlingen. Arrangören sätter själv lokala regler/föreskrifter, 
tidscheman och hastighetsbegränsningar. 
Arrangören erbjuder rekognosering och noter mot en kostnad. Mer info i inbjudan till tävlingarna. I 
Ungdomsrally är noter inte tillåtet. 
5. Poängberäkning och särskiljning: 
Alla deltävlingar räknas klassvis 
1.25p 
2.20p 
3.17p 
4.14p 
5.12p 
6.10p 
7.8p 
8.6p 
9.4p 
10.2p 
Power Stage: Varje tävlings sista sträcka, (Om inte annat står i inbjudan) poängen fördelas 
5,4,3,2,1. 
Utdelning av 1 poäng per sträckseger i klassen. Räknas även om du bryter. 
Vid samma slutpoäng i cupen så avgörs det enligt nedan: 
1. Bäst resultat i finaltävlingen. 
2. Flest sträcksegrar. 
3. Bästa andra resultat. 
  
6. Priser: 
Vid varje tävling:1,2,3 i varje tävlingsklass plus bästa B och C förare. 
Samt en Prispott i slutet av serien, villkor är att man måste ha deltagit i minst 2 deltävlingar om 
serien består av 5 tävlingar och delta på finalen när prisutdelningen är. Nytt för i år är att man får 
räkna bort 1 deltävling om 5 deltävlingar körs. 



 
 
7. Inbjudan Anmälan och Resultat: 
Inbjudan ska publiceras 1 1⁄2 månad innan tävling. Anmälan ska stänga 10 dagar innan tävling. 
Resultat ska finnas online under tävlingen, detta ska uppges i inbjudan eller pm. 
8. Däck 
Enligt däckreglemente,(obs 16 tums vinterhjul får användas). 

 


