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Generellt
Tävlingarna ska arrangeras i full överensstämmelse med:
Svenska Bilsportförbundets (SBF) regler för RB
Detta RM reglemente, arrangörs tävlingsinbjudan, tilläggsregler och eventuella
PM.

1.1

Ansökningar av mästerskapstävlingar
Ansökan om arrangerande av RM ska vara utskottet tillhanda senast 1 november
året före tävlingsåret. Datum ska samtidigt reserveras på Bilsport Online.
Arrangör utses på RB konferensens grenmöte året före tävlingsåret.
Sökande klubb ska ha arrangerat en Sverige Cuptävling eller liknande
rankinggrundande tävling inom ett år före RM
Hänvisning till godkänd banlicens ska bifogas ansökan.
Ansökan ska göras på formulär som finns på RB:s hemsida

2

Inbjudan
Tävlingens inbjudan ska godkännas av RB- utskottet innan den publiceras.
Publicering ska göras senast 2 månader före tävlingens genomförande. De
obligatoriska uppgifterna i tävlingsinbjudan framgår av RB-s
tävlingsreglemente.
En preliminär tidplan ska finnas i inbjudan och en slutgiltig tidplan ska finnas
som ett PM, på samma ställe som inbjudan, senast tre dagar före tävlingsdagen

3

Centrala funktionärer
Se RB regler.

4

Mästerskapsvärdighet
SBF och RB-utskottet kan avlysa tävlingens RM status.
För att räknas som RM ska det vara minst 10 svenska förare som startar.

5

Tävlingskalender
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Under 2017 ska RM genomföras för följande klasser
Klass
Arrangör
1:8 IC Track
1:10 Touring Utomhus
1:8 OR
1:12 Track
1:10 Touring Inomhus
1:10 OR

6

Örebro RCK
Örebro RCK
Furulund RCK
Hässleholm MK
Hässleholm MK
Karlskrona MRK

Datum
8-9 Juli
8-9 Juli
1-2 Juli
3-5 Mars
3-5 Mars
8-9 Juli

Tävlingsnamn
Tävlingens namn skall vara Riks Mästerskapet för Radiostyrd Bilsport.

RB_RM-2017.docx – Utgåva, Jan. 2017

Sidan 2 av 4

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

7

- Radiostyrd Bilsport - RM -

Tillstånd och status
Tävlingsbanan ska uppfylla villkoren som är beskrivna för respektive klass i RB
10 Klassregler.
Scoreboard, som visar minst 10 förare, ska finnas. Om arrangör inte har egen
kan den hyras av RB-utskottet.
Tävlingarna arrangeras som internationella.

8

Inbjudna deltagare
Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell/Debutant-licens. Utländsk förare
med utländsk licens, får delta i tävlingen. Vilka klasser som tillåter utländska
deltagare, framgår av klassreglerna

9

Inbjudna fordon
Bilarna ska överensstämma med de tekniska reglerna som beskrivs i respektive
klassregler samt gemensamma tekniska regler enligt RB 9.11.

10

Anmälan och gallring
Anmälan ska göras enligt inbjudan.
Besked om plats erhållits eller inte ska erhållas från arrangör, på samma sätt som
arrangören erhållit anmälan, minst tre dagar före tävling.

11

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är maximerad till 400 SEK. Körs flera klasser ska samma
avgift tas ut för varje klass. Av varje anmälningsavgift ska arrangören till SBF
inbetala 20 SEK senast 1 vecka efter tävlingens genomförande, enligt rutin
publicerad på www.radiostyrdbilsport.nu Är inte avgiften inbetald i tid
tillkommer en förseningsavgift på 2.000 SEK.

12

Inställd eller flyttad tävling
Arrangör skall meddela eventuellt förhinder senat tre månader före
tävlingsdagen. Tävlingen kan då flyttas till annan bana eller ställas in.

13

Besiktning
Varje ekipage skall godkänna i besiktningen innan det får delta i någon körning.

14

Tävling
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Tävlingen är påbörjad när respektive ekipage blivit godkänt i besiktningen.

15

Tävlingens genomförande
RM körs i en avgörande tävling för samtliga klasser utom Large Scale där RM
ingår som sluttävling i Sverige Cupen.

16

Identifikation av tävlande
Bilarna skall vara märkta enligt RB tävlingsregler.
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Mästerskapstecken
Förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats erhåller Svenska Bilsportförbundet Guld-,
Silver- och Bronsmedalj. Medaljerna utdelas i samband med tävlingen.
Dock kan tävlande med utländsk licens aldrig bli eller titulera sig Svensk
Riksmästare.
Den bäst placerade tävlande med SBF-licens, är Svensk Riksmästare.

18

Slutresultat
När endast en tävling körs är detta resultat det slutliga.

19

Bestraffningar
Se Generella regler.

20

Säkerhet och miljö
Vi ska i tillämpliga delar följa SBF:s miljöpolicy G.2.1.
I övrigt hänvisas till RB 0.4
I depån ska brandsläckare och brandfilt finnas lätt tillgängliga.
Vid camping på tävlingsplatsen, se även information om ”Brandsäkerhet vid
camping på tävlingsplatsen” på RB-hemsidan under Information.

21

Arrangörs och mästerskapsreklam
SBF och arrangör har rätt att yrka att reklam sätts på bilarna.

22

Prisutdelning
Pokaler ska utdelas till förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats. Dessutom ska priser
utdelas till övriga A-finalister, samt kval snabbast (TQ). I El-grenarna bör
dessutom segraren av varje underfinal erhålla pris. Likaså bör bästa debutant
uppmuntras. Förare som har pris att hämta är skyldig att närvara vid
prisutdelningen. Priser till förare som inte är närvarande kan förverkas.

23

Rapportering
Officiell resultatlista skall innehålla den tävlandes namn, klubb. På den lista som
skall sändas till SBF, fax 08-6263322 eller mailbox@sbf.se.

24

Övrig information
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Tillkommande information kan meddelas i PM inför tävlingen.

25

Revidering av detta reglemente
Vid eventuell revidering av denna utgåva av reglementet publiceras en ny utgåva
på SBF´s hemsida www.sbf.se . Av reglementets framsida framgår vilken utgåva
reglementet har.
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