
Sydsvenska Mästerskapet i Rally  



Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


Ansvar.  

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

    

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.    


1.Tävlingsarrangör: 
Asarums Motorsällskap och Olofströms Motorklubb arrangerar rallytävlingen ”Rally Blekinge” den 22 september 
i Karlshamn och Olofström. 

Ingående i DM för Södra BF med B– och C-förarcupen, Smålands DM, Sydsvenska Rallycupen (SSRC) och  
Sydsvenska Mästerskapet i Rally. 

Rally Blekinge är genom SBF/SVEMO certifierat som ett ”Grönt arrangemang”. 

2. Organisationskommitté: 

Robert Goude, Bengt Karlsson, Åke Månsson, Tommy Fritzon, Ola Bengtsson, Björn Borgqvist, Per-Åke Olsson, 
Karina Karlsson, Tommy Olsson och Åsa Petersson. 

3. Tävlingsledare:   
Bengt Karlsson, 070-608 79 86  

4.Teknisk chef:  

Gert Andersson, 070-883 81 95  

5. Domarordförande:  

Martin Holm, 070-811 31 59 

6. Domare:  

Kjell-Åke Jönsson, 070-865 61 61 

7. Teknisk kontrollant:   
Per-Åke Ljung, 070-779 95 25, Torbjörn Johansson, 070-340 70 15  

8. Miljöchef:  

Ola Bengtsson 076-856 30 67 


9. Tävlingens art:  

Nationellt rally på grus. Banans längd är ca 180 km varav 43 km är fördelat på fyra unika specialsträckor med ett 
30 min långt matuppehåll. 

Tävlingen körs med arrangörsnoter skrivna av Anders Martinsson.  


10. Tävlingsplats:  

Start och mål: Bellevueparken, Karlshamn.  

Service och matuppehåll i Olofström efter sträcka två.  

Telefon tävlingsdagen meddelas i PM 1. 


11. Tidsplan:  

Söndag  22 juli 	 	     -       	 Anmälningstiden börjar (inbjudan offentliggörs)  

Onsdag 12 september 	 23.59    	 Anmälningstiden går ut 

Fredag 21 september		 08:00    	 Banan offentliggörs,

Lördag 22 september 	 06:30    	 Besiktningen öppnar på Foodtankers i Karlshamn, A-Besiktning                                               
	 	 	 	 07:00    	 Anmälan öppnar. Anmälan görs efter godkänd besiktning, medtag 	
	 	 	 	 	 	 besiktningsprotokoll. Plats: Bellevueparken Karlshamn                                 

	 	 	 	 11:00    	 Första start, därefter 1 minuts startmellanrum. Flytande start.                                                                    


Slutbesiktning sker i anslutning till målgång. 

Resultatlista kommer anslås fortlöpande efter varje klass avslutande.                                        

Prisutdelning kommer att ske i anslutning till serveringen, vid start/mål i Bellevueparken när alla tävlande gått i 
mål i respektive klass.  

Förarsammanträde för Ungdomsrally, debutanter och föråkare. Plats och tid meddelas i PM 1. 

Träningskörning eller att på annat sätt befinna sig på tävlingssträckorna efter denna  inbjudans 
publicering kommer att medföra startförbud. Förare/team som plockar ut kartan från länsstyrelsen, eller på 
annat sätt får tillgång till denna innan banan offentliggörs, kan också nekas start.




12. Deltagare: 
Tävlingen är öppen för svenska och utländska deltagare med gällande licens,  A-B-C-U för 2018 plus  
debutanter. Deltagarantalet är maximerat till 200st. Arrangören äger rätten till fri gallring.   


13. Bilklasser/Startordning:   

1.  Debutanter 

2. App.  K  -1965   

3. App.  K  1966  -  75   

4. App.  K  1976  -  81   

5. App.  K  1982  -  85 

6. App.  K  1985–  92 

7. A-Förare R4,  R5  -  4WD 

8. A-Förare R3,  R2  -  Trimmat 

9. A-förare VOC Mekonomen  Rally 

10. A-förare GrF  övriga,  GrN 

11. A-förare Gr. E 

12. B-Förare R4, R5  -  4WD 

13. B-Förare R3, R2  -  Trimmat 

14. B-förare VOC Mekonomen  Rally 

15. B-förare GrF  övriga,  GrN 

16. B-förare Gr. E 

17. C-Förare R4,  R5  -  4WD

18. C-Förare R3,  R2  -  Trimmat 

19. C-förare VOC Mekonomen Rally 

20. C-förare GrF  övriga, GrN 

21. C-förare Gr. E 

22. Motionsklass för samtliga till tävlingen inbjudna bil– och förarklasser*   

23. Ungdomsrally


*Motionsklassen erhåller inga poäng i DM eller SSRC. I denna klass kommer det inte delas ut några priser och 
det är inte heller garanterat att några resultat kommer publiceras. Max 20st startande i klassen. Klass 2-5 kan  
slås ihop med närliggande klass vid färre än tre startande i respektive klass.

Startordning: 

Totalseedning inom respektive förarklass oavsett bilklass.

A-förare startar först, därefter B-förare och sedan C-förare. 

Seedningen utförs av resultatservice. 

Ungdomsrally startar sist.   


14. Reklam:   

Arrangören kan nyttja rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.   

Ej anbringad arrangörsreklam medför dubbel startavgift för den tävlande. 

Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på grund av arrangörsreklam eller startnummer på bilen. 


15. Lagtävlan:

Ingen lagtävlan. 


16. Särskilda bestämmelser:   

• Ett servicetillfälle på Dannfältet i Olofström. Enligt  RY0.2T 

• Däck enligt gällande rallyreglemente. Endast registrerade sommardäck, samtliga fordon skall kunna visa upp 

homologeringshandlingar, GR-E standardrallybil skall kunna styrka sin bils identitet.

• Startmetod - Med startljus.   

• Tidtagning sker med fotocell och 1/10 del av sekund. 

• Skyltning - Orange pilning och internationell skyltning

• Försäkringar - Bilens trafikförsäkring gäller enligt trafikskadelagen under hela tävlingen.

Beträffande vagnskadeförsäkringens giltighet hänvisas till respektive försäkringsbolags villkor. 

OBS! Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden: Competitors in Swedish road 
haulage, with non-Swedish registered vehicles, must be able to provide valid road insurance. 

17. Tävlingsavgift: 

Tävlingsavgift: 2500 kr. 

Kostnad för noter är 350 kr och gäller även för förare med fri start. 

Fri startavgift för ungdomsrally. Debutanter betalar 500 kr. 

Tävlande i motionsklassen betalar: 2000 kr  + eventuell notavgift. 

Tävlingsavgiften plus eventuell notavgift skall vara Rally Blekinge Bg 305-5316 tillhanda senast tisdag 18/9. 




Vid försenad betalning tillkommer en straffavgift på 500kr. 

Efteranmälan efter den 12/9 kl. 23:59 innebär dubbel  tävlingsavgift (gäller även förare med fri start). 

Anmälan återtagen före den 18/9 kl. 23:59 erhåller hela tävlingsavgiften tillbaka. Efter detta datum behåller 
klubben 500kr som exp. avgift. Se även RY 2.4.6T 

Avanmälan tävlingsdagen  –  ingen återbetalning (enl.  Södras  regler). 


18. Anmälan:   

Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com senast den 12/9 kl. 23:59 

(SBF:s anmälningsblankett skickas annars till Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 Höör)

Startbekräftelse samt PM skickas ut elektroniskt, var därför noga med att ange korrekt e-postadress. 


19. Avlysning:   

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samförstånd med domarordföranden avlysa tävlingen om  
deltagarantalet understiger 100st, förbud från myndigheter eller forcé majeure. 


20. Priser, prisutdelning och särskiljning: 

Priser utdelas minst till 1,2 & 3:an i varje klass. 

Vid lika sluttid avgör tiden på SS1, SS2 osv.   

Inga priser delas ut i klass 14 (Motionsklassen).

Ej  uthämtade  priser tillfaller  arrangören.   


21. Återbud:  

Återbud fram till den 12/9 görs på resultatservice.com

Vid återbud efter den 12/9, maila eller ring till Tommy Fritzon, tfs@rallysidan.com eller 070-588 18 07    


22. Upplysningar:   

Facebookevenemanget ”Rally  Blekinge 2018” 

Robert Goude, 076-336 28  93, goudes_motorsport@hotmail.com 

Björn Borgqvist, 073-034 06 16, bborgqvist@hotmail.com

Bengt  Karlsson, 070-608  79 86 

Tommy Fritzon, 070-588 18  07 

Mediakontakt: Ola Bengtsson  076-856 30 67 


23. Dispens hastighet:   

Dispens från gällande hastighetsbegränsning på specialsträckorna har sökts hos Länsstyrelsen, beslut  
meddelas i startbekräftelsen. 


24. Drivmedel:   

Tankmöjlighet finns utmed banan. 


26. Respittid:   

Respittiden är 15 min. mellan två på varandra följande tidkontroller eller 30 min. för hela tävlingen. 


27. PM:   

PM utges i numrerad ordning till de tävlande, samtliga PM kommer att anslås i anslutning till startplatsen.   


29. Servering:   

I Bellevueparken (Start& Mål) och vid serviceplatsen i Olofström.


30. Mediarättigheter:   

Mediarättigheter gällande Rally Blekinge tillhör Svenska Bilsportförbundet och arrangören.   


31. Förare från arrangörsklubbarna: 

För att anmälan  från  tävlande  för Asarums  MS  eller Olofströms  MK  skall  accepteras  gäller följande:

1. Två funktionärer skall anmälas/deltagare. Är både förare och codriver från någon av hemmaklubbarna blir det 
alltså fyra funktionärer. Dessa funktionärer skall minst klara av att utföra uppgifter motsvarande vägvakt.  
Namnen på dessa funktionärer meddelas David Pettersson senast lördag 15/9. 

2. Tävlanden från hemmaklubbarna skall också hjälpa till med förberedelser dagen innan tävling och med 
återställning av vägar och lokaler efter tävlingen. 


Välkomna! 

http://www.resultatservice.com
http://resultatservice.com

