
 

 
Vinter Rally Cupen 2013 

 
 

Cupregler 2013 
 
Tävlingskalender: 
Se tävlingskalender 
 
Inställd tävling: 
Om en deltävling ingående i denna rallycup måste ställas in, har styrelsen 
rätt att tillföra en reservtävling. 
Ersättningstävling övertar den inställda deltävlingens nummer och seedad 
startordning. 
 
Förarklasser. 
Klass 1 A-förare 4WD 
Klass 2 A-förare 2WD 
Klass 3 B-förare 4WD 
Klass 4 B/C-förare 2WD 
Klass 5 C-förare 4WD 
Klass 6 ABC-förare Volvo Original / Gr-N 0-1600 / Grupp E 
Klass 7 Ungdomsrally 
APP-K Bilar får åka i 2WD/4WD 
 



 
 
Däck: 
Klassade vinterdäck enligt SBF´s gällande rallyreglemente. 
 
Reklam: 
Arrangören äger rätten att få applicera arrangörsreklam på tävlingsbilarna i 
respektive deltävling. 
Friköp från arrangörsreklam = Kan göras till en kostnad av dubbla den 
aktuella tävlingsavgiften. 
 
Tävlingsform: 
Alla deltävlingarna körs under tävlingsformen RY, där tävlingens totaltid 
räknas som resultat i respektive förarklass. 
 
Poängfördelning deltävling 1-4: 
I dessa deltävlingar fördelas klassvis poängen enligt: 
 
1:a 25 poäng  7:a 9 poäng 
2:a 20 poäng  8:a 7 poäng 
3:a 17 poäng  9:a 5 poäng 
4:a 15 poäng  10:a 3 poäng 
5:a 13 poäng  Alla fullföljande ekipage får minst 1 poäng. 
6:a 11 poäng 
 
Tävlingar som räknas: 
Av de 4 deltävlingarna, så räknas varje resultat samman till ett slutresultat i 
cupen. 
Om rallycupen tvingas ställa in en/flera deltävlingar, räknas samtliga 
intjänade poäng som slutresultat. 
 
Dubbla poäng utdelas i sista deltävlingen till de deltagare som startat i 
samtliga årets genomförda deltävlingar. 
 
Särskiljning i deltävling: 
Enligt SBF reglemente. 
 
Särskiljning i cupen: 
Slutsumman kan bestå av poäng från en eller flera tävlingar. Om flera 
tävlande i en förarklass slutar på 
samma poäng när cupen är avslutad, gäller följande som särskiljning: 
1). Flest segrar i cupen. 
2). Flest 2:a-platser i cupen, o.s.v. 
 
 
 
 
 
 



 
Seedning av deltagare: 
En seedningsgrupp kommer att utföra seedning av startlistan på ett sådant 
sätt att så rättvisa förhållanden som möjligt för deltagarna uppnås. 
 
Utgångsläget är aktuell tabellställning, men även tidigare meriter kommer 
att användas vid seedningen. 
Seedade förare (de 10 första startande i klasserna ABC-förare 4wd och A-
förare 2wd) startar med två minuters startmellanrum. 
 
Power Sträcka: 
De tre snabbaste på den utsedda ”Power sträckan” på respektive deltävling 
får extrapoäng i cupen enligt: (Rekommenderas vara sista SS på tävlingen) 
1:an i varje tävlingsklass får 3 poäng extra. 
2:an i varje tävlingsklass får 2 poäng extra. 
3:an i varje tävlingsklass får 1 poäng extra. 
 
Gallring: 
Förare med poäng från tidigare genomförd deltävling i cupen har förtur. 
Därefter datum för inkommen komplett och korrekt anmälan i respektive 
deltävling. 
 
Priser: 
* Pokaler utdelas i varje deltävling till de tre bäst placerade förarna och 
kartläsarna i respektive förarklass.  
* Från varje startavgift i cupen kommer 50 kr att avsättas till cupens 
prisutdelning efter sista deltävlingen. 
* Totalpriserna till de fem bäst placerade i varje klass.  
 
Internet: 
I och med anmälan till någon av deltävlingarna i denna cup samtycker 
deltagarna till att deras namnuppgifter publiceras, såväl förare som 
kartläsare och eventuell anmälare, på Internet. 
 
Anmälan/Resultat: 
Alla anmälningar kommer att ske till Raceconsulting. 
Redovisning och utdelning av resultatlistor till de tävlande kommer att ske 
direkt i samband med prisutdelningen vid respektive deltävling. 
Resultatlistor skickas INTE ut till förare. 
Resultaten kommer också att redovisas på flera av motorportens hemsidor. 
 
Kontaktpersoner: 
Johan Eriksson, tel. 073 – 68 45 167 
rally.eriksson@hotmail.se 

Benny Persson, tel. 070 – 346 93 44 
carreyfan@hotmail.com 


