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I dokumentet finner du bara de specifika tillägg som skiljer sig från 
Tävlingsregler Drifting drifting för Swedish Drift Series. 
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DG 7.5.2 Regn 
Skulle det börja regna under pågående tävling kan tävlingsledare göra ett kort avbrott i 
körningen för att bedöma hur man ska fortsätta tävlingen. 

- Tror man att det slutar regna snart och banan torkar fort så att förarna får lika 
banförhållanden kan man avvakta med att återuppta tävlingen. 

- Tror man att det inte kommer sluta regna och fortsätter tävla på blött ska förarna ges 
möjlighet till att byta till regndäck och erbjudas ”test av underlaget” innan kvalrunda 
eller battle. 

 
DG 7.9.3 5-minutersregeln 

- När 5 minutersregeln används ska 5 poäng dras bort från förarens seriepoäng. 
- 5 minuters regeln får ej användas från och med top 8 i SM under elimineringen. 
- Enklare fel på bilen som tex, löshängande föremål som startern bedömer att startern 

själv kan åtgärda snabbt får fixas på startplattan. Startern är att betraktas som 
faktafunktionär och dess beslut kan ej överklagas.   

 
DG 8.1 Förseelse och möjlig påföljd under tävling 

Förseelse Bestraffning enligt Påföljd 
Parkeringsdepå   

Provkörning med tävlingsbil i depåområdet 
utan tillåtelse från tävlingsledningen. 

DG 4.0 Poängavdrag i 
serietabellen 

Hastighetsöverträdelse i depåområde DG 4.0 Poängavdrag i 
serietabellen 

Förarsammanträde   

Inte deltagit vid förarsammanträde DG 6.0 Startförbud och/eller 
poängavdrag i 
serietabellen 

Tävlingsbesiktning   

Uppfyller inte de regler som gäller för den 
aktuella klassen 

DG 5.0 Startförbud 

Felaktighet på tävlingsbil vid efterkontroll DG 7.6 Uteslutning 

 Brutit mot parc ferme reglerna DG 7.6 Uteslutning 

Inte aktiverad brandsläckare i tävlingsbil DG-P 13.1, DG-SP 13.1 Poängavdrag i 
serietabellen  

 
DG 13.0 TÄVLINGSORGANISATION 

- Tävlingsorganistionen utses av Swedish Drift Series promotor och presenteras i inbjudan 
till respektive tävling. 


