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1 ALLMÄNNA REGLER 
 

RY-DM Klubbar som vill arrangera rally DM SKALL meddela SGA detta senast oktober 
året innan och få datum bekräftat 

RY-DM Skall vara en serie med rallytävlingar/rallyspecial 2023 bestående 6 deltävlingar 
där 5 deltävlingar räknas för slutresultatet  

RY-DM Skall endast bestå av specialsträckor på grusvägar. Del av SS kan bestå av asfalt. 

RY-DM varje deltävling bör innehålla minst 10 km SS. 

RY-DM Kan ingå i tävlingar med andra mästerskapsserier. 

RY-DM Notad deltävling körs på arrangörsnoter*  

RY-DM Kan köras som onotad tävling 

RY-DM Om rekognosering tillåts, gäller RY 7.10.3. 

RY-DM Kan om tävlingen är kortare än 80km totalt och 10km SS 

 köras med serviceförbud under hela tävlingen. 

RY-DM Korar fyra distriktsmästare i rally: Standard A , Standard B, Trimmat, Totalt 

RY-DM innehåller B- och C- förare cup  

RY-DM Arrangör från Södra BF förbinder sig att betala in 100 :- /startande vilket går till 
prischeckar till bl.a. B-C förare cupen. Gäller ej Ungdomsrally  

RY-DM inbjudan skall skickas till domare för godkännande innan tävling. 

RY-DM inbjudan skall numreras och utformas enligt RY 14.0 

RY-DM arrangör skall skicka till: 

Kontrollant och Domare: inbjudan, PM1, anmälning och resultatlistor samt 
tävlingsrapport och domarrapport. 

 Resultatansvarig: Startlista, resultatlistor. Tävlingsrapport 

 Webbmaster: skickas per e-mail: inbjudan, resultatlistor 

 SGA i Distriktet: inbjudan, PM1, anmälning och resultatlistor samt 

 Tävlingsrapport och domarrapport. 

*Om deltävling ingår i annat mästerskap och där mästerskapsreglerna tillåter rekognosering och 
därmed egen notskrivning gäller detta mästerskaps regelverk  

 

 



2 ANMÄLAN TILL TÄVLING 
 

Anmälan till samtliga DM tävlingar skall vara inne hos arrangören 10 dagar innan tävling. 
Avgift betald tisdag innan tävling. 

Förare med juniorlicens betalar reducerad startavgift med 50% 

Förare upp till 25 år, definieras som till och med hela det år föraren fyller 25, tävlande för 
klubb tillhörande Södra Bilsportförbundet med gällande licens Klass C förare Standard A och 
Standard B betalar reducerad startavgift med 50% i DM-tävlingar som körs inom distriktet  

Efteranmälning vilket är upp till arrangören fram tom tisdagen innan tävling då avgift skall 
vara betald. 

Efteranmälningsavgift +500 kr. Arrangören bestämmer över betalningsmedel/förfarande. 

Tävlande har rätt att avanmäla sig fram till tisdagen före tävlingen klockan 18.00 och får då 
hela tävlingsavgiften återbetalt. Arrangören förbinder sig att återbetala inom 10 dagar efter 
tävlingsdatum. Avanmälan efter tisdagen före tävling klockan 18.00 kommer en 
administrationskostnad på max 500:- tagas ut. Avanmälan tävlingsdagen ingen 
återbetalning. 

OBS: Vid avanmälan ska tävlande ange kontonummer dit återbetalning ska ske.  

 

3 TÄVLINGAR 

2022-04-22 Rally Karlshamn (onotat) Asarums MS 
2022-05-06 Midsommardansen Ljungby MK 
2022-08-12 Smedsvängen SMK Örkelljunga 
2022-09-16 TV-Svängen SMK Hörby 
2022-09-30 Temahallen grussprint Hässleholms MK 
2022-10-14 AMC-Sprinten (onotat) Arlövs MC 

 

4 DELTAGARE 

Mästerskapet är öppet för tävlande för klubb tillhörande Södra Bilsportförbundet med 
gällande licens. Klass A, B eller C förare.    

  



5 BIL- OCH FÖRARKLASSINDELNING/STARTORDNING 
Mästerskapsklasser             
Total* 
TRIMMAT 
STANDARD A 
STANDARD B                    

 
*4WD har inte en egen mästerskapsklass utan räknas i totallistan där alla klasserna 
(Standard A, Standard B, Trimmat och 4WD) ingår 
 

Bil- och förarklasser             A-Förare       B-Förare       C-Förare  
4WD Klass 1 Klass 5 Klass 7  
TRIMMAT Klass 2 Klass 6 Klass 8  
STANDARD A Klass 3 Klass 3 Klass 9  
STANDARD B                    Klass 4                     Klass 4                     Klass 10  
Ungdomsrally    Klass 11 

 

I 4WD ingår:  

4WD alla  

I TRIMMAT ingår: 

R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H  

I STANDARD A ingår:  

R1a, Gr. E, GR.N<1400,  

I STANDARD B ingår:   

R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F 

 

Förarklasser 

A-B och C –förare 

Dessutom kan förare med debut eller juniorlicens (ungdomsrally), tillåts deltaga, dock 
undantagen tävling ingående i något riksmästerskap. 

Startordning 

Debutförare startar alltid först. 

Ungdomsrally 

Därefter Appendix K  



Generellt är startordningen, A-förare, B-förare och C-förare i nämnd ordning i respektive 
mästerskapsklass. Undantag kan göras om tävlingen ingår i andra mästerskap med avvikande 
startordning. 

 

6 ANMÄLAN OCH GALLRING 

Anmälan skall ske enligt enskild deltävlings inbjudan. 

Gallring sker enligt varje enskild deltävlings inbjudan. 

 

7 POÄNGBERÄKNING 

20, 17, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oavsett antal startande i klassen 

Generellt: 

För att prisbedömas i sin mästerskapsklass skall den tävlande ha startat i minst tre 
deltävlingar. Med minst tre startande i de tre mästerskapsklasserna Standard A, Standard B 
och Trimmat. 

DM: 

Poäng utdelas med minst tre startande i mästerskapsklassen i resp. mästerskapsklass: 
Standard A, Standard B och Trimmat vilket redovisas i varsin tabell. 

TOTALLISTA DM: 

Poäng från respektive mästerskapsklass Standard A, Standard B och Trimmat räknas också 
samman i en totaltabell. Här ingår även 4WD utifrån poängberäkningssystem i punkt 7 fast 
baserat på totalplacering bland Södra BF förare i tävlingen.  

B-förare cup  

I B-förarcupen ingår klass Standard A, Standard B, Trimmat 
Poäng utdelas efter klasslistan för tävlingen. B-förare (plus C-förare trimmat) sammanslås till 
en lista i cupen. 

• Poäng från samtliga genomförda tävlingar räknas. 
• C-förare trimmat ingår i B-förarcupen 

 
C-förare cup  
 
I C-förare cuperna ingår klass Standard A, Standard B 
Poäng utdelas efter klasslistan för tävlingen. C-förare och sammanslås till en lista i cupen.  

• Poäng från samtliga genomförda tävlingar räknas. 
  



8 PRISER OCH PRISUTDELNING 

Plats och tid för prisutdelningen meddelas i särskilt PM. Pristagare SKALL närvara vid DM-
prisutdelningen, om inte så utdelas ej något pris. 

Pristagaren betalar själv ev. skatt på utdelade priser. 

I varje enskild deltävling skall hederspriser till 1 på 3 startande delas ut i samtliga klasser. 
Utöver detta får man dela ut fler priser i dom olika fordonsklasserna, även dom som är 
sammanslagna i mästerskapsklasserna. 

Poäng från 6 av 7 tävlingar räknas totalt i RY-DM. 

 

Särskiljning: 

Vid lika antal poäng sker särskiljning av max de fem första enligt följande: Flest antal 1:a 
placeringar i klassen, därefter flest 2:a placeringar o.s.v. Har särskiljningen inte blivit klarlagd 
efter detta räknas mest poäng vid inbördes möte. 

För att prisbedömas i den totala prislistan, skall den tävlande tagit klasspoäng i minst en 
deltävling. 

I varje deltävling skall hederspriser till 1 på 3 delas ut i samtliga klasser. Utöver detta får man 
dela ut fler priser i dom olika fordonsklasserna, även dom som är sammanslagna i 
mästerskapsklasserna. 

 

Prisbedömning DM   

1:an, 2:an och 3:an i respektive mästerskapsklass erhåller DM medalj.  

 

Prisbedömning B-C-förare cuperna 

Placering 1–3 i B-resp. C-förare cupen erhåller prischeck.  

Prischecken baseras på det belopp som betalats in  

 


