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Tävlingsregler Lokaltävling Rally, RY 2021 
 
 

Detta dokument är ett komplement avseende Lokaltävling Rally uppdelat 
i två avsnitt: 

A. Tävlingsregler Rally 
B. Arrangera en tävling i Rally 

 
I dokument finner du avvikelser och kompletteringar till tävlingsreglerna 
för Rally RY. Om ingen komplettering finns under respektive rubrik, gäller 
tävlingsregler Rally RY fullt över dessa regler. 
Regler som gäller för alla sportgrenar finner du i ”Gemensamma regler” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Förändringar är markerade med röd text som är understruken. 
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Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet.  
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A. Tävlingsregler Lokaltävling Rally, RY 
 

Detta avsnitt beskriver regler och rutiner för dig som tävlande, som tävlande är det ditt ansvar att 

följa: 

- Bilsportens gemensamma regler 
- Bilsportens styrande dokument 
- Sportgrenens tävlingsregler avsnitt A och B inkl bilagor 
- Sportgrenens tekniska regler. 
- Arrangörens tilläggsregler i inbjudan 

 
RY 1.0  DEFINITION AV SPORTGRENEN RALLY RY 
Detta är ett komplement till gällande nationella tävlings/tekniska regler. 

RY 1.1  Tillåtna Tävlingsfordon 
Bilklasser 

Lokala bilklasser kan förekomma. 
- I övrigt gäller Nationella tävlingsregler Rally  

 
RY 1.3.2 Startordning/Klassindelning 

Startmellanrummet vid start på SS ska vara en minut, (vid RS ibland kan utökat 
startmellanrum tillämpas). 
Enligt arrangörens bestämmelser. 
 

RY 1.5  Tävlingsformer 
Rally och Rallyspecial tävlingar.  
 
Lokaltävling, tillägg till G 3.4 
Tävlingarna kan inte åberopas för utnyttjande av avgasdispens.  
Under denna tävlingsform arrangeras även träningar i RALLY. 
Lista på registreringsnummer på deltagande bilar ska alltid skickas till SBF, se RY 13.8 
Omfattningen av Lokaltävling begränsas enligt något av följande två alternativ:  
Alt. 1:  
- maximalt 40 startande med centralt utfärdad licens samt obegränsat antal startande 

med lokalt utfärdad licens; eller  
Alt. 2:  
Se även G 3.4 
Deltagare, med centralt utfärdad licens, från högst 3 (tre) klubbar.  

 
RY 2.0  ANMÄLAN 

Vid lokaltävlingar kan enklare administrativa rutiner tillämpas, t.ex. direktanmälan. Regler om 
anmälan gäller då i tillämpliga delar; 

 
RY 2.2  Anmälan av tävlingsfordon 

Anmälan av bil ska göras enligt arrangörens bestämmelser. 
 

RY 2.3 Tävlings/träningsavgift 
Arrangör har rätt att ta ut en tävling/träningsavgift från deltagarna 
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RY 5.0 TÄVLINGSBESIKTNING 

På lokalnivå kan RY 5.0-RY 5.4 i lämpliga delar ersättas av säkerhetskontroll som utförs av 
ansvarig tekniker. 
Bil inte får delta i tävling på lokalnivå om det förflutit längre tid än åtta månader sedan 
föregående besiktning, kategori A.  

- Eventuella anmärkningar i Vagnbok ska vara åtgärdade, detta ska kontrolleras av tekniska 
chefen. Om teknisk kontrollant saknas, görs endast en kontroll av att bristen är åtgärdad. 
Inga strykningar får göras i vagnboken vid sådant tillfälle.   
 

 
RY 7.1.1 Lokaltävling 

- Enligt arrangörens bestämmelser dock gäller alltid RY 7.8 och RY 7.8.1 

 
RY 7.1.2 Träning 

- Träning på bana kan endast förekomma på inhägnat tävlingsområde med av SBF utfärdad 
och giltig banlicens. 

- De villkor som framgår av banägarens hyreskontrakt ifråga ska gälla.  
- Träningsförsäkring ska finnas. 
- Alternativt kan träning ske på avlyst specialsträcka och ska då genomföras som Lokaltävling 

enligt gällande regler för Rally avseende utformning, bemanning och med tillstånd från 
distrikt och myndigheter. 

- Tillämpliga delar av detta reglemente, gällande för lokaltävling ska tillämpas. 
- Tillåtna fordon: I enlighet med RY 1.2 och RY 1.3 
- Bil inte får delta i träning om det förflutit längre tid än åtta månader sedan föregående 

besiktning, kategori A 
- Eventuella anmärkningar i Vagnbok ska vara åtgärdade innan träning. 
- Med träning/testkörning avses provkörning med en eller flera bilar, dock max i enlighet med 

RY 1.5.3. 
- Officiell varvräkning, tidtagning eller resultatgivning får inte förekomma. 
- Tillstånd om träning/testkörning ska göras till SDF 2 veckor innan körning.  
- Ansökan kan avse flera tränings/testtillfällen under året. 
- Träning/Testledaren ska inneha funktionärslicens lägst B, kan delegera rollen till annan med 

licensklass B. Se RY 13.2 
- Förarna ska inneha för året giltig rallylicens.  
- Kartläsare/co-driver inte obligatoriskt, om Kartläsare/co-driver medföljer ska de ha giltig 

licens. 

 
RY 7.5   Start SS/SP 

Enligt arrangörens bestämmelser.  
Se även RY 7.5 i tillämpliga delar. 

 

RY 7.5.3 Tidtagning på SS/SP 
Enligt arrangörens bestämmelser.  
Se även RY 7.5.3 i tillämpliga delar. 

 
RY 7.10 Kommunikation med Tävlande 

Meddelanden till de tävlande ska lämnas på lämpligt sätt. 
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RY 7.10.3 Kartor, Träning, Arrangörsnoter och egna anteckningar 

Kartor m.m. ska tillhandahållas av arrangören.  
Arrangörens markering av tävlingssträcka får inte utföras så att tävlingsvägens kartbild 
förstörs. (Inritning ska ske på höger sida av vägen.) 
Färdbeskrivning: 
Om Road-Book inte används ska nödvändig information delges de tävlande via 
färdbeskrivning som ska innehålla uppgifter om sträckornas längd, körtid och 
medelhastighet.  
Färdbeskrivning kan även meddelas genom karta, kompletterad med uppgifter om 
sträckornas längd, körtid och medelhastighet.  
Vid skiljaktigheter gäller den skriftliga färdbeskrivningen före inritad karta. 
Varningsmärken på SS/SP ska kompletteras med säkerhetsnotering i färdbeskrivningen av 
avstånd från start jämte förtydligande av faran.  
I samband med notkurs får arrangörsnoter användas på lokaltävlingar med tillståndsgivarens 
medgivande.  

 
 

RY 9.0  RESULTAT 
Vid lokaltävling enligt respektive SDF:s bestämmelser 
 
 
 

B. Arrangera Lokaltävling Rally RY 
 

Detta avsnitt beskriver regler och rutiner för dig som arrangör av tävling, arrangörens ansvar är att ha 

full kunskap och följa: 

- Bilsportens gemensamma regler 
- Bilsportens styrande dokument 
- Sportgrenens tävlingsregler avsnitt A och B 
- Sportgrenens tekniska regler. 

 
RY 11.0  ANSÖKAN OM TÄVLING/TRÄNING 
RY 11.1  Tävlingstillstånd 

 
RY 13.0  TÄVLINGSORGANISATION 
 
RY 13.1  Funktionärer 

Tävlingsarrangör utser nödvändiga funktionärer, enligt tillståndsgivande myndighets krav. 

 
RY 13.3  Funktionärers klubbtillhörighet 

- På lokaltävling får alla funktionärer vara medlemmar i den arrangerande klubben. 
Befattningar enligt tillståndsgivande myndighet ska finnas vid respektive tävling. 
Funktionärernas åligganden och uppgifter framgår i tillämpliga delar av RY 13.  
Normalt svarar den ansvarige tävlingsledaren för verksamheten och ger instruktioner till de 
olika funktionärer som behövs för tävlingens genomförande. 
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RY 14.2 Tävlingshandlingar 
För ansökan gäller respektive SDF:s bestämmelser. 
Arrangören utfärdar de handlingar som är nödvändiga för tävlingens genomförande. 

 
RY 14.4 Road-Book/Arrangörsnoter 

Enligt arrangörens utformning, se även Se bilaga Rally skisser/skyltar   
Om Road-Book används på SS och/eller Trp /bör den vara utförd enligt RY 14.4 
Kontroller, skärmar, märken och pilar, Se bilaga  Rally skisser/skyltar 

 

RY 16.2 Teknisk kontroll/besiktning 
På lokalnivå kan RY 5.1 -- 5.3 i lämpliga delar ersättas av säkerhetskontroll som utförs av 
ansvarig tekniker.  
Bil inte får delta i tävling/träning på lokalnivå om det förflutit längre tid än åtta månader 
sedan föregående besiktning, kategori A. 
Eventuella anmärkningar i vagnbok ska vara åtgärdade, detta ska kontrolleras av tekniska 
chefen. Om teknisk kontrollant saknas, görs endast en kontroll av att bristen är åtgärdad. 
Inga strykningar får göras i vagnboken vid sådant tillfälle.   

 
RY 17.0 SÄKERHET 

Generellt i tillämpliga delar. 

 
RY 17.3  Säkerhetsåtgärder SS/SP 

Ska i lämpliga delar tillämpas. 
 

RY 17.4  Medelfart på SS 
Ska i lämpliga delar tillämpas 

 
RY 17.6 Efteråkare, Sweeper Car 

Enligt arrangörens behov. 

 
RY 18.0  ANLÄGGNINGEN OCH BANAN 
 
RY 18.5 Tidkontroller, TK 

Ska i lämpliga delar tillämpas 
 

RY 18.6 Hastighet på transportsträcka 
Ska i lämpliga delar tillämpas  


