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Mästerskapsregler SM Virtuell Rallycross 
 

Detta dokument innehåller mästerskapsregler för SM Virtuell Bilsport 
Rallycross uppdelat i två avsnitt: 

A. Mästerskapsregler SM Virtuell Bilsport Rallycross  
 
I dokument finner du bara de specifika tävlingsreglerna för sportgrenen.  
Regler som gäller för alla sportgrenar finner du i ”Gemensamma regler” 
 

 
 
G 1.6 Organisatoriska förutsättningar  
Var och en som organiserar eller deltar i tävling ska anses:  

- Ha kännedom om FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s samt SBF:s bestämmelser och 
policydokumentet Fair Race samt de övriga bestämmelser som gäller för tävlingen och 
tävlingsformen i fråga;  

- Ha förbundit sig att utan förbehåll underkasta sig ovannämnda bestämmelser och 
policydokumentet Inkluderande Bilsport;  

Ha förbundit sig att inte vädja till andra domare och instanser än de idrottsliga organisationer, som 
anges i FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s och SBF:s bestämmelser 
 
 
 
 
Copyright © 2022 Svenska Bilsportförbundet  
Alla regelverk utgivna av SBF samt publicerad information antingen tryckt eller på SBF.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Regelverk, 
licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet  
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A. Tävlingsregler Virtuell Bilsport, VB 
Detta avsnitt beskriver regler och rutiner för dig som tävlande. Som tävlande är det ditt  
ansvar att följa: 

- Bilsportens gemensamma regler 
- Svenska Bilsportförbundets Inkluderande Bilsport-policy 
- Sportgrenens tävlingsregler avsnitt A och B 
- Sportgrenens Tekniska regler 
- Tävlingsledningens tilläggsregler i inbjudan/PM  

1.0 DEFINITION AV TÄVLINGSMOMENT 
- Mästerskapet består av en på-plats-tävling i Köping lördag och söndag den 23-24:e 

Juli 2022 
- Mästerskapet skall arrangeras i full överensstämmelse med SBF:s Nationella regler, 

detta SM-reglemente samt arrangörs tävlingsinbjudan och eventuella PM. 

1.1 Tävlingsnamn 

- Tävlingen benämns Svenskt Mästerskap Virtuell Rallycross 2022. 

1.2 Tävlingsstatus 

- Tävlingen arrangeras som rikstävling. 

1.3 Mästerskapsstatus 

- Svenskt Mästerskap (SM). I övrigt enligt G 3.9. 

1.4 Tävlingsavgifter 

- Anmälningsavgift är 100kr. Avgiften betalas i LOTS. 
- Vid efteranmälan tillkommer en tilläggsavgift på 100kr. 

1.5 Tävlingsorganisation 

Tävlingsorganisationen består av följande funktioner: 
- Tävlingsledare 
- Biträdande tävlingsledare 
- Domare 
- Tekniskt ansvarig 
- Förarkontaktperson 

1.6 Tävlingsregler 

- Det är varje tävlandes ansvar att följa samtliga regelverk för tävlingen i fråga. 

Dessa regelverk är: 
- Inbjudan 
- PM samt bilagor 
- Allmänna tävlingsregler för Virtuell Bilsport 
- Svensk Bilsports Gemensamma Regler 
- Svensk Bilsports Inkluderande Bilsport-policy 
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1.7 Tävlingslicens 

- Tävlande behöver inneha Tävlingslicens för Virtuell Bilsport eller prova-på-licens för 
tävlingen 

1.8 Inställd eller uppskjuten tävling 

- Vid för få anmälda förbehåller sig arrangören rätten att ställa in tävlingen 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid force majeure 
 

2.0 ANMÄLAN 
- Anmälan sker i LOTS. 
- I och med anmälan godkänner man samtliga regler i samtliga regeldokument 

gällande denna tävling, samt SBF:s allmänna tävlingsregler. 
- Länk till anmälan: http://lots.sbf.se 

 

3.0 UPPLÄGG FÖR TÄVLING 
Tävlingen kommer bestå av följande: 

a. Träning 
b. Kvalificering 
c. Semifinaler 
d. Final 

3.1 Mjukvara 

- Simulatorspelet som tävlas i är Dirt Rally 2.0 utan DLC 

3.1.1 Serverinställningar 

- Väder:Daytime/Clear/Dry Surface 
- Tuning:On 
- Drivers Assists:Not allowed 
- Pre Race Timer 120 Seconds 
- End Race Timer 60 Seconds 
- Entrants: Humans Only 

3.2 På-plats-tävling 

- Tävlande på plats får ha med pappersanteckningar med setupnoteringar och 
använda dessa vid simulatorerna. 

- Tävlande får ej lägga över några filer på tävlingsdatorerna. 
- Tävlande har möjlighet att spara setuper på den simulator denne tävlar på. I så fall är 

det den tävlandes ansvara att radera dessa setuper ifall den tävlande inte vill dela 
med den. Har man lämnat simulatorn efter avklarat heat får man ej återvända och 
radera setupfiler i efterhand. 

3.2.1 Tidsschema 

- Meddelas i inbjudan. 
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3.2.2 Hårdvara 

- Alla deltagare kommer deltaga i identiska racingsimulatorer utrustade med identiska 
datorer, rattar, pedaler och riggar. 

- Tävlande får ej ändra några inställningar på försedd utrustning (ratt, pedaler, 
datorer). 

- Användning av andra medel förutom ratt och pedaler (exempelvis handkontroll) är ej 
tillåtet såvida ej medicinska eller andra skäl kräver detta. 

- Precis som med tävlingsbilar kan tekniska problem uppstå med ovannämnd 
utrustning. Inga sessioner eller heat kommer startas om på grund av hårdvarufel. 
Tävlingsledningen har rätt att byta ut hårdvara mot reserver ifall någon hårdvara ej 
fungerar som den skall. 

- Följande utrustning kommer användas. 
- Ratt: Logitech G923. 
- Pedaler: Logitech G923. 
- Dator: RTX3060Ti & Intel i5. 
- Rigg: Komplett aluminiumsats från Swedish Rig Designs. 

3.3 Tävlingsupplägg på-plats-tävling 

3.3.1 Allmänt 

- Samtliga kvalheat kommer bestå av fem deltagare. 
- Samtliga semifinal- och finalheat kommer bestå av fem deltagare. 
- Samtliga heat startas i form av stillastående start. 
- Under samtliga heat måste varje deltagare utföra ett jokervarv innan målflagg. 
- Icke utfört jokervarv resulterar i bestraffning. 
- I fall av tjuvstart tilldelas ett automatiskt tidstillägg på 20 sekunder. 
- Startgridden för samtliga heat kommer se ut enligt följande diagram. 

 

- P5 - P4 - P3 - P2 - P1 
(Pole) 

 

3.3.2 Kvalheat 

- Varje förare deltar i tre eller fyra kvalomgångar 
- Körning i heat om 4 varv. Meddelas i inbjudan. 
- För startordning samt startgrid i samtliga kvalheat, se Bilaga 1, avsnitt 2. 
- Efter samtliga heat i respektive kvalomgång har körts kommer alla deltagares 

totaltider rankas från snabbast till långsammast. 
- Poängutdelning i kvalheat följer nedanstående tabell: 

 
I varje kvalomgång fördelas poäng enligt följande  
1:an  50 poäng  

Banans 
riktning 



Mästerskapsregler SM Virtuell Rallycross Utgåva 2022 version 1.0 

 
6 

Copyright © 2022 Svenska Bilsportförbundet 

2:an  45 poäng  
3:an  42 poäng  
4:an  40 poäng  
5:an  39 poäng  
6:an  38 poäng  

o.s.v. med reducering av 1 poäng per tid/placering  
DNF, för egen maskin 
passerat startlinjen med 
hela bilens längd men 
inte fullföljt ett heat.  

Placeras 1 poäng efter den sista enligt 
resultatlistalista efter tävlingens första omgång. 
Samma lista gäller i alla omgångar genom hela 
tävlingen. 

DNS, inte kommit till start.  Placeras 5 poäng efter den sista enligt 
resultatlistalista efter tävlingens första omgång. 
Samma lista gäller i alla omgångar genom hela 
tävlingen. 

DQ, de som uteslutits ur 
heat.  

Placeras 5 poäng efter den sista enligt resultatlista 
efter tävlingens första omgång. Samma lista gäller i 
alla omgångar genom hela tävlingen.  

 DQ, de som uteslutits ur 
final. 

0 poäng i finalen  

 
- Topp 15 utifrån poängställningen i kvalificeringen går vidare till semifinaler. 
- Förare som ej tar sig i mål (DNF) fåren poäng färre än det den långsammaste föraren 

skulle fått ifall alla förare tar sig i mål. 
- DNS/DQ resulterar i noll poäng. 

3.3.3 Semifinal 

 

Semifinal   Deltagare  

Semi 1  1:an, 3:an, 5:an, 7:an och 9:an från resultatlistan i kvalomgångarna  

Semi 2  2:an, 4:an, 6:an, 8:an och 10:an från resultatlistan i kvalomgångarna  

  Vid 3 Semifinaler  

Semi 1  1:an, 4:an, 7:an, 10:an, 13:e från resultatlistan i kvalomgångarna  

Semi 2  2:an, 5:an, 8:an, 11:an, 14:e från resultatlistan i kvalomgångarna  

Semi 3  3:an, 6:an, 9:an, 12:an, 15:e från resultatlistan i kvalomgångarna  

 
- Semifinalisterna kommer starta i en av två eller tre semifinalheat. 
- Varje semifinal kommer vara sex varv långt. Meddelas i inbjudan. 
- Topp två samt den tredjeplatstagaren med mest poäng från kvalificeringen kommer 

kvalificera sig vidare till final vid två semifinaler 
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- Vid tre semifinaler tar sig vinnarna från respektive semifinal vidare samt de två 
andraplatstagare med flest poäng från kvalificeringen. 

 

3.3.4 Final 

- Finalheatet kommer vara sex varv långt. 
- Resultatet av finalheatet avgör resultatet i SM-tävlingen. 
- Semifinal och final ska alltid genomföras med fulla startfält. Om någon av finalisterna 

inte kommer till start, ersätts hen av den som är först på tur utanför aktuell final 
o.s.v.  

 

7.0 TÄVLINGSKÖRNING 
7.1 Allmänt 

- Varje deltagare skall alltid framföra sitt fordon under kontrollerade omständigheter. 

7.2 Kontakt & påkörningar 

- Att medvetet och vårdslöst köra på motståndare som resulterar i avåkning och/eller 
snurr/sladd är ej tillåtet. 

- Att flytta framförvarande motståndare ur spår genom kontakt rakt bakifrån är ej 
tillåtet. 

7.3 Banbegränsningar 

- Enligt simulatorspelets regler. 
- Annars se Tävlingsregler Virtuell Bilsport 2020. 

7.4 Omkörningar 

- Påkörning bakifrån för att flytta framförvarande tävlande ur spår är ej tillåtna. 
- Tävlande får ej försöka ”fösa” undan snurrade bilar utan måste släppa av och tillåta 

dessa att återfå kontroll på sin bil. 
- Tävlande kan förmildra samt undgå bestraffning genom att vänta in tävlande som 

påverkats av regelbrott. 

7.5 Återinträde på banan 

- Tävlande som varit av banan har väjningsplikt mot tävlande på banan vid 
återinträde. 

- Dessa återinträdesmanövrar skall ske med ytterst försiktighet och endast göras vid 
säkra tillfällen. 

- Återinträdesmanövrar som orsakar positions- och/eller tidsförlust för tävlande på 
banan är bestraffningsbara. 

7.6 Avbruten session 

- Tävlingsledning förbehåller sig rätten att avbryta och/eller starta om sessioner om 
tekniska problem uppstår enligt VB 7.5. 

- Vid avbruten träningsession gör Tävlingsledning individuell bedömning av 
situationen ifall session skall startas om eller inte. 
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- Vid avbruten racesession gör Tävlingsledning individuell bedömning av situationen 
ifall session skall startas om eller inte. 

7.7 Uppförande vid sidan av banan 

- Alla tävlande förväntas uppträda enligt Bilsportens Gemensamma regler samt dess 
Inkluderande Bilsport-policy. 

- Alla kränkande eller nedlåtande yttranden om motståndare, tävlingsledning, publik 
eller andra parter är strängt förbjudna. 

  



Mästerskapsregler SM Virtuell Rallycross Utgåva 2022 version 1.0 

 
9 

Copyright © 2022 Svenska Bilsportförbundet 

 

8.0 TÄVLINGSBESTRAFFNING 
8.1 Förseelser och påföljder 

- Under på-plats-eventet kommer bestraffningar delas ut enligt nedanstående tabell. 
Förseelse Bestraffning 

All form av mobbning, rasistiska, 
religionskränkande, könstillhörighets 
relaterade beteende i skrift/tal 

Enligt Gemensamma 
Regler 

Diskvalifikation från tävling 

Tillhandahållen utrustning används inte 
på korrekt sätt, all form av åverkan 

Enligt VB-T 2.0 Diskvalifikation från tävling och 
eventuellt 
ersättningsskyldighet för 
åverkan 

All form av ”kompiskörning”  Enligt VB 7.1 10 sekunders tidstillägg 

All form av medveten avåkning Enligt VB 7.1 10 sekunders tidstillägg 

Påverkan/distrahering av annan 
tävlande vid simulator  

Enligt VB 2.1 Diskvalifikation från tävling 

Försök till distrahering genom bilens 
tillbehörsfunktioner 

Enligt 4.1 Varning 

Ojust/vårdslösa manövrar Enligt VB 7.1 Enligt tävlingsledningens 
bedömning  

Upprepad körning utanför 
banbegränsningar 

Enligt VB 7.2 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Blockering av varvande tävlande Enligt VB 7.1  Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Avträngning av motståndare utanför 
bankant 

Enligt VB 7.1 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Hindring av motståndare vid 
återinträde på tävlingsbana 

Enligt VB 7.2 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Annan onormal förändring av 
körriktning 

Enligt VB 7.1 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Omkörning utanför banbegränsningar Enligt VB 7.1 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Påkörning  Enligt 4.4 Enligt tävlingsledningens 
bedömning 

Tjuvstart Enligt 3.3.1 Automatiskt tidstillägg på 20 
sekunder 

Ej utfört jokervarv Enligt 2.4.1 Automatiskt tidstillägg på 30 
sekunder 

Ovilja att följa tävlingsledningens beslut Enligt VB 7.4 Enligt domares bedömning 
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- Andra bestraffningar för icke-ovannämnda regelbrott kan delas ut enligt 
Tävlingsledningens bedömning. 

8.2 Protester och tidsfrister 

- Tävlande kan lämna protest mot annan tävlande för regelbrott under samtliga 
sessioner. 

- För protester under online-kval skall dessa skickas till Tävlingsledning omgående med 
information om: 

- Tävlande man protesterar 
- Tid för regelbrott 
- Beskrivning av regelbrott 

- För protester på plats skall dessa lämnas in innan nästa session påbörjats till 
Tävlingsledning genom aviserad blankett. 

- En protest skall lämnas in per regelbrott. 
- Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att undersöka incidenter som ej inlämnats som 

protest. 

8.3 Överklagan av bestraffning 

- Enligt G 15. 
- Automatiska tidstillägg tilldelade av spelet vid t. ex. tjuvstart kan ej överklagas 

9.0 ÄNDRING AV REGLER 
- Ändringar/tillägg till detta reglemente utfärdas i form av PM. I fall PM utfärdats står 

regler i PM över regler i detta dokument. 


