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[Utgåva Juni 2016]

Regelverket anger de anpassade regler NNBF:s styrelse enats om för mästerskapet 2016,
utöver dessa gäller SBF:s och NNBF:s tillämpliga reglementen.
Rallykommittén utser samtliga arrangörer, domare och tekniska kontrollanter för
Förbundsmästerskapet (FM) för de tävlingar som genomförs i NNBF.
Eventuella dispenser från FM-reglerna kan beviljas av rallykommittén i särskilda fall. Avsteg
från nedanstående regler kan förekomma vid tävlingar utom distriktet.

1. Förbundsmästare 2016
Förare med licens i klubb inom Nedre Norra Bilsportförbundet tävlar om titeln
Förbundsmästare i nedanstående bilklasser.
Ur Klass 1 koras en segrare.
Ur Klass 2 koras en segrare.
Ur Klass 3 koras en segrare.
Ur Klass 4 koras en segrare.
Ur Klass 5 koras en segrare
En juniormästare, förare född 1991 eller senare. Den junior som samlat mest
poäng oavsett bilklass vid FM tävlingar under året blir juniormästare 2016.
Ett klubblag. Se vidare under punkt 13 nedan.

2. Bilklasser
Klass1: 4WD: WRC, Grupp A, Grupp N, Super 2000, Nat spec, samt Appendix K.
Klass2: 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, samt Nat spec
Klass3: Grupp F RWD, VOC Mekonomen, samt grupp N upp till 1400cc
Klass4: Grupp E
Klass5: Appendix K

3. B- och C-förarcup
Den förare som samlat flest poäng i sin förarklass oavsett bilklass vid FM-tävlingar
under tävlingsåret utses till segrare i respektive cup. Beräkning av poäng sker enligt
punkt 12. Förare som under året klassar upp sig till B-förare får i efterhand
tillgodoräkna sig poäng som B-förare i de tävlingar den åkt som C-förare.

4. Ungdomsrallycup
Den förare som samlat flest poäng i ungdomsrallyklassen vid FM-tävlingar under
tävlingsåret utses till segrare i Ungdomsrallycupen. Beräkning av poäng sker enligt
punkt 12.

5. Tjejcupen
Den tjej som samlat flest poäng oavsett bilklass eller förarklass vid FM-tävlingar
under tävlingsåret utses till segrare i tjejcupen.
Beräkning av poäng sker enligt punkt 12.

6. Fria starter
Segrarna i FM får ”Fri start” i samtliga av NNBFs FM tävlingar inom NNBF – under
2017. Varje arrangör beslutar själv om tävlingsavgiftens storlek. Varje arrangör är
skyldig att erbjuda ”Fri start” till distriktets 5 mästare. ”Fri start” omfattar endast
den ordinarie tävlingsavgiften. Namn på förare med fri start publiceras på NNBFs

hemsida. ”Fri start” ska anges i samband med anmälan.

7. Medaljer & diplom
Valörerna Guld (Förgylld), Silver (försilvrad) och Brons utdelas till förare och
kartläsare/co-driver i samtliga FM-klasser. Diplom till de tre första klubblagen, samt
till de tre första i cuperna.

8. Inbjudan
En av domarordförande granskad inbjudan skall senast sex veckor före tävling
offentliggöras, tillsändas tävlingens domare, teknisk kontrollant samt till SGA-rally.

9. Resultatgivning
En väl fungerande resultatgivning krävs av arrangerande klubb.
Resultat skall inom 3 dagar sändas till SGA, resultatansvarig samt tillståndsgivare.

10. FM reservtävlingar eller avlysande av serien
Arrangör som åtagit sig arrangerande av FM-deltävling är förpliktigad att genomföra
denna. Endast faktorer bortom arrangörens kontroll (Force Majeure) i samråd med
domarordförande samt rallykommitté gäller för inställande av tävling.
Rallykommittén kommer i möjligaste mån hitta ersättningstävling för inställda
tävlingar. Eventuell ersättningstävling kommer att presenteras på www.nnbf.se.

11. Prisutdelning
Prisutdelning sker vid separat tillfälle. Inbjudan anslås på NNBF:s hemsida.

12. Poängberäkning/Särskiljning
Individuell poängberäkning sker enligt tabellen. Samtliga delresultat [minus en (1)]
räknas i slutresultatet, om färre än fyra deltävlingar körs, räknas samtliga. Minst 3 st.
startande deltagare gäller i respektive deltävling och klass för att full poäng skall
utdelas. Vid färre än 3 startande, utdelas halv poäng.
Poängberäkning: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng
Särskiljning: Om flera pristagare har samma poängställning i sammandraget, avgörs
placeringen enligt följande.
1) Främst placeras den som har erhållit högsta poängsumman i sista deltävlingen,
därefter näst sista o.s.v.
2) Skulle ovanstående metod icke ge utslag delar berörda förare totalplaceringen.

13. Regler för lag-FM
I var och en av FM-deltävlingarna gäller följande:
1) Klubbar med minst tre startande ekipage (i FM-klasserna 1, 2,3,4 samt 5)
deltar i lagtävling. Förhandsanmälan behövs inte.
2) Platssiffrorna (de 3 bästa)för varje klubb i var och en av de 5 FM klasserna
summeras (brutna förare ges platssiffra 40). Klubb med lägsta platssiffra vinner,
klubb med näst lägsta platssiffra tar andra plats etc.
3) Poängberäkning samma som i individuella FM.
4) Samtliga deltävlingar räknas.

14. Regeltolkningar
Tolkningsrätten för NNBFs FM reglemente ägs av NNBF rallykommitté och NNBF
Styrelse.

15. Kontaktpersoner och information
Domare och tekniska kontrollanter, poängställning, reglementen samt eventuella
meddelanden gällande mästerskapet anslås på Nedre Norra Bilsportförbundets
hemsida www.nnbf.se under fliken Förbundsmästerskap. För övrig information,
kontakta någon av nedanstående personer:

Rallykommittén Nedre Norra Bilsportförbundet

Sportgrensansvarig

Tekniker

Resultat

Tommy Vestlund
Lindgattu 16
785 60 DJURÅS

Lars-Åke Persson
Baldra 106
824 92 HUDIKSVALL

Kurt Eliasson
Gävlevägen 11
814 31 SKUTSKÄR

070-556 00 47

070-501 78 73

rally@nnbf.se

rally@nnbf.se

026-708 57
070-303 08 57
kurt.bertil@telia.com

Besök gärna hemsidan på
www.nnbf.se

