Reglemente 2005
Värmländska Rallyserien är en serie rallytävlingar, med en total SS-längd om minst 30 km, som
körs inom landskapet Värmland men serien är öppen för alla deltagare. Arrangörer avgör själva
om deltävlingar skall köras som NEAFP. De i serien ingående tävlingarna körs enligt respektive
arrangörs inbjudan med följande tillägg och ändringar:
Noter:
Arrangörsnoter skall finnas, alternativt skall rekognosering tillåtas. Oavsett om arrangörsnoter
finns kan rekognosering tillåtas. När rekognosering av banan är tillåten, oavsett om detta sker
till fots, är egna noter/anteckningar alltid tillåtna. Se Ry 4.4T
Tidtagning och Resultat:
Tidtagning bör ske med fotocell. 1/10 sek skall alltid användas oavsett om fotocell används.
Vem som skall anlitas för tidtagning avgörs av arrangören och detsamma gäller för resultat.
Resultatlistor:
Arrangör skall omedelbart, och senast inom 3 timmar, efter genomförd tävling skicka kompletta
resultatlistor, med förarens licensnummer, till Resultatdata, på adress vrs@resultatdata.com.
Avgifter:
Varje tävlingsarrangör betalar in 40 SEK per startande, förutom eventuella debutanter och
juniorer, i en separat pott för serien, genom denna pott finansieras seriens löpande kostnader
och inköp av priser.
Gallring, Lottning och Särskiljning:
Gallring sker enligt respektive arrangörs inbjudan. Tävlande som startat i tidigare deltävling har
förtur inom ordinarie anmälningstid. Lottning, startordning och särskiljning sker enligt
arrangörens bestämmelser.
Särskiljning sluttabell:
Inbördes särskiljning vid lika placering sker enligt följande: Främst placeras den som har flest
förstaplaceringar, därefter andraplaceringar osv. Om särskiljning trots detta inte kan ske gäller
resultatet i finalen som särskiljning.
Tävlingar:
15/1
22/1
26/2
28/5
11/6
9/7

Klassikern
Fryksdalsracet
Munkrundan
Forshagarundan
Lars-Erik Torphs Memorial
Gröna Dalen Rundan

MK Ratten
Fryksdalens MK
Munkfors MC
Forshaga MC
Säffle MC
MK Ratten

Poängberäkning:
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Tävlande får tillgodoräkna sig sammanlagd poäng från:
5 tävlingar om 6 genomföres, 4 tävlingar om 5 genomföres, 3 tävlingar om 4 genomföres.
Om endast 3 tävlingar genomföres räknas resultatet från dessa 3, om mindre än 3 tävlingar
genomföres inställs serien.
Okörd tävling får borträknas enligt ovan.
Om förare vill byta klass under året, eller deltar i flera klasser, får poängen inte tas med mellan
klasserna och slutresultat räknas endast från den klass där högst poäng uppnås.
1 segrare koras i 4 wd
1 segrare koras i A-förare 2 wd
1 segrare koras i B-förare 2 wd
1 segrare koras i C-förare 2 wd
1 segrare koras i Volvo Original Elit
1 segrare koras i Volvo Original C
1 segrare koras i Grupp E/Grupp N <1400
1 segrare koras i Klass Veteran
Hederspriser till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass.
Det är inte nödvändigt att arrangör använder ovanstående klassindelning utan klassindelningen
är fri och organisationskommittén räknar fram resultaten enligt ovan. I Klass Veteran tillåts
även KRB/App. K klassade bilar. I Grupp E tillåts ej bilar tillhörande de Klass Ekonomi som
finns inom Mellan Norrlands BF och Övre Norrlands BF då dessa reglementen tillåter högre
relativ motoreffekt är Grupp E.
Regeltolkning/Administration
Regeltolkning avgörs av Värmländska Rallyseriens organisationskommitté.
Seriens resultat och poängberäkning sköts av Resultatdata.
Information såsom serieställning och officiella meddelanden publiceras på
www.resultatdata.com och www.motorsportivarmland.nu. Inga utskick sker via brev.
Pressinformation
Pressreleaser publiceras på www.motorsportivarmland.nu samt distribueras via e-post. Lokal
presschef/pressinformatör skall finnas vid deltävling och dennes arbete skall koordineras med
seriens samordnare. Intressenter av pressinformation meddelar e-postadress på:
anders@ekasfoto.com. Anders Ekström är samordnare för pressreleaserna och kan även nås på
tel. 070-958 86 91.
Prisutdelning:
Seriens prisutdelning sker separat och inte i samband med sista tävlingen.
Organisationskommitté:
Kommittén består av:
Samordnare Anders Ekström, www.ekasfoto.com
Claes Eklöv, resultatdata.com
Per Täppers, MK Ratten

