Regularity i Sverige

Precis som i övriga världen kännetecknas svenska regularitytävlingar av en blandning av
motorsportsliga tävlingar av hög kvalitet och gott kamratskap mellan de tävlande. Har du en bil och
vill tävla så finns det en tävling för dig.

Frågor och svar
Genom årens lopp har en del frågor återkommit. Vi försöker svara på de vanligaste.

Vems regler är det som gäller?
Samtliga svenska tävlingar är sanktionerade av SBF och det är följaktligen SBF:s regler som gäller. Se
här: https://www.sbf.se/Regler/Regularity/ .

Vilka bilar är tillåtna?
I princip allt på fyra hjul. Vanligast är dock bilar från 70- och 80-talen. Bilar som överensstämmer
med bilar tillverkade till och med 1990 räknas som historiska. Övriga hänvisas till en modern klass.
Lite rallystuk är vanligt, men också fint orört originalskick.

Vad finns det för typer av tävlingar?
Ungefär hälften av alla tävlingar inklusive MSR går i samband med rally, resten är fristående
arrangemang av den typ som är vanligast i resten av världen. Största skillnaden är den att i samband
med rally är regularitysträckorna pilade, i övriga är det viktigt att hänga med i roadbooken och
eventuella kartor.
Regularity är i alla lägen en egen tävlingsform. Alltså inte en rallyklass eller en variant av
bilorientering.

Vad ska min klubb göra om den vill arrangera regularity?
Kontakta oss så hjälper vi gärna. De olika sätten att arrangera har sina egna utmaningar.

Fortsätt säsongen i höst.
Hela fyra tävlingar finns det att välja på om ni håller er inom sveriges gränser. Om det inte räcker finns
det en hel del att välja på i våra grannländer.

RM 2016 var det första officiella mästerskapet i grenen. Segrade, efter en mycket spännande säsong,
gjorde Jan Österberg och Krister Berglund, Forshaga MC respektive Kils MK Bil. 2017 segrade Öved
och Britt-Marie Clasén, Linköpings MS; och 2018 Roger och Rose-Marie Andersson, Katrineholms
MK.
Datum
2019-08-10
2019-09-07
2019-09-28
2019-10-12

Tävling
Killingen
Mölndals Challenge
VI:e Västgötarundan
Sockná Runt

Arrangör
Kils MK Bil (RM3)
Mölndals MK
Vara MK (RM4)
Kolsva MS

Fullständiga regler och övrig information hittar ni på: http://www.sbf.se/Sportgrenar/Regularity/
som är den officiella hemsidan för regularity i Sverige.

Mer information
Kontakta oss gärna: Jonas Öhman, jonas.ohman@live.se, 070-5805115 (tävlande och arrangörer);
Krister Berglund, hkb55@telia.com (tävlande och arrangörer)

