
 

  



 
 

 
Tävlingen ingår i Asfalt SM 2021 
 
         
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, 
denna inbjudan samt ev. tillkommande PM och bulletiner. 
Regler finns gällande Asfalts och Grus SM 2021 på http://www.rallysm.se/regler/ 
 
 
Tävlingsarrangör:   Föreningen South Swedish Rally 

Org.kommitté:  Björn Larsson, Leif Samuelsson, Pia Thulin, Kent Rydh, Andreas Sigfridsson,  
Kerstin Linden, Mats Svensson, Bertil Gunnarsson.  

Tävlingsledare:  Björn Larsson   070 – 328 89 46 
Bitr.Tävlingsledare:  Thomas Borssén 

Banchef:  Leif Samuelsson     
Bitr. Banchef: Andreas Sigfridsson   070 – 949 04 00  
Tävl.sekreterare:  Kerstin Linden  
Säkerhetschef:  Kent Rydh     
Bitr. Säkerhetschef:  Pia Thulin 
Teknisk chef:  Mats Svensson 
Bitr.tekninsk chef Marcus Svensson 
Miljöchef:   Frida Lilja  
Tävlingskassör  Bertil Gunarsson 
Presschef  SM Sara Mejving    media@rallysm.se  
Domarordförande:     Torbjörn Johansson   070 – 345 93 06 
Domare:  Magnus Månsson    070 – 249 46 39 
Teknisk kontrollant:  Mikael Simonsson   070 – 448 69 10 
 
 
Tävlingens art: Nationell rallysprint på asfalt med start och mål samt serviceplats vid Drive 

VXO i Uråsa. Tävlingen består av 2 SS som körs 2 gånger. Totalt 4 SS. 
 

Tävlingens totala längd är cirka 22 km. 
 
 Tävlingsbanan är pilad mellan serviceplats och start SS. 

 
 

Anmälan, besiktn. Vi tillhandahåller enbart A-besiktningar.  
 

Slutbesiktning kommer att ske direkt efter målgången vid serviceplatsen. 
 
Kärrparkering: Kärrparkering info startbekräftelse bulletin 1 
 
Tidplan:  Anmälan vid besiktningen kl. 06:30 – 10:00. 

 

Banan offentliggörs kl 06:30 tävlingsdagen.  
 

Rekognosering tillåten med servicebil eller personbil mellan 07:00 – 10:30, 
se separat punkt sid 4. 
 

Förarsammanträde hålls vid   kl. 10.30. 
 

Första start på tävlingssträckan 11.00, Startmellanrum 30sek. 
 



 
Resultatlistan anslås snarast efter varje klass avslutande. Resultatlista finns 
löpande på Internet, www.raceconsulting.com/rally 
 

Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling. 
 
Förarklasser:   A- B- C-förare med giltiga licenser för 2021 
 
Deltagarantal:  Deltagarantalet är begränsat till 100 startande. 
 
Gallringsmetod:   1. Förtursanmälan  

 2. Ofullständigt ifylld anmälan. 
 

 3. Ej inbetald tävlingsavgift vid anmälningstidens utgång alt. i direkt 
     samband vid en ev. efteranmälan.  
 

 4. Datum då anmälan inkl. startavgift inkom. 
 

 5. Lottning. 
. 
Tävlingsklasser & 
Startordning Startordningen är som följer: 

 

2WD, alla förarklasser 
4WD, alla förarklasser 

 
Lagtävlan:   Team Mästerskap 
 
Tävlingsavgift 1500 kr. Avgifterna skall betalas senast 2021-06-06 eller i direkt samband 

med att efteranmälan sker. Swish finns, nummer 123 143 66 82, annars BG 
543-5250. 
 

Vid avanmälan senast 2021-06-06 återbetalas hela tävlingsavgiften, vid 
senare avanmälan – ingen återbetalning.  
 

Om förare anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och avanmäler sig 
efter sista anmälningsdag kommer föraren att få en faktura från Föreningen 
South Swedish Rally på full anmälningsavgift med en betalningsperiod om 
10 dagar. 

 

Anmälan:   Anmälan sker till Raceconsulting, www.raceconsulting.com 

  Anmälan ska vara inkommen senast 2021-06-06 18:00. 

  Eventuell efteranmälan öppnar 2021-06-06 20:00. 

 

Våra utskick kommer endast att göras via mail.  
 
 

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens 
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett 
media form, offentliggör namnuppgifterna. 
 

Avlysning:   Organisationskommittén äger rätten att med domarens medgivande 
avlysa tävlingen om inte 50 ekipage anmält sig vid anmälningstidens 
utgång, förbud från myndigheter eller annan force majeure. 
 



 
Däck:   Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande lista för 2021 är 

tillåtna.  
 

Rensning av däck på anvisad plats. 
 
Service:   En central serviceplats vid Drive VXO. 

Reklam:   Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna. 
Reklamen skall medföras under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt 
ansvar för ev. lackskador i samband med reklamens anbringande. Plats för 
reklam meddelas i PM. Friköp av reklam kan göras till en kostnad av 2000:- 

Priser:   Hederspriser utdelas i varje klass, 1 per varje påbörjat 4-tal startande i resp. 
klass. Särskiljning vid lika tid SS1,SS2,SS3 och SS4 
OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 

Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling. 
 

Upplysningar:  Andreas Sigfridsson 070 – 949 04 00 
 
 

Avanmälan:  Återbud lämnas på: micke@raceconsulting.com . Återbud lämnade senast 
06/06 Hela startavgiften tillbaka 

 

Avanmälan dagen innan tävling samt under tävlingsdag ring: 
Björn Larsson 070 – 328 89 46 

 
Drivmedel:   Drivmedel finns i Ingelstad ca 7km. 

Uppehåll:  Uppehåll mellan SS 2 och 3 Beräknas till 60 min  
 
Maxtid:  Maxtiden per SS i tävlingen är 10 minuter.  
 
 
Plats för anslag: På den officiella anslagstavlan vid HQ. 
   

Resultatlistan anslås snarast efter varje klass avslutande. Resultatlista finns 
löpande på Internet, www.raceconsulting.com/rally 

 

Meddela vid anmälan om resultatlista i pappersform önskas. 
 
Rekognosering: Tillåten 2 gånger per startande ekipage med person- eller servicebil, ej 

tävlingsbil, mellan kl 08.00 och 10.30. Max två personer i bilen vid 
rekognosering. Max. hastighet under rekognosering på är satt till 60 km/h. 
Arrangören har möjlighet att kolla hastighet vid rekognosering med hjälp av 
bärbar radar. 

 Det är inte tillåtet att åka mot tävlingsriktningen på SS vid rekognosering utan 
man måste köra runt via transportsträckan. 
Rekognosering SS 1-2 sker mellan 08.00-09.00 
Rekognosering SS 3-4 sker mellan 09.15-10.30 

 



 
Övrigt:   Telefonnummer som är aktuella under tävlingsdagen anslås på den officiella 

anslagstavlan. 
 

Namn på faktafunktionärer anslås på officiella anslagstavlan. 
 

Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen. 
Tävlandes namn/Nationsflaggor enligt Tävlingsregler Rally 1.4.1  
 

Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen. 
Vagnskadeförsäkring gäller inte. Det är förares skyldighet att omedelbart 
meddela tävlingsledning skador som man orsakat under tävlingen. 
 
Transmission och däcksrensning sker på anvisad plats en väg slinga på 1,5 
km ca. 
 
Arrangörsnoter och Roadbook finns ej endast kartskiss. 
 
Drive VXO erbjuder en Shake down SS på fredagen mellan kl 16.00-20.00 
anmälan görs när ni anmäler er till tävlingen. Efteranmälan till  Andreas 
Sigfridsson 070 – 949 04 00 ring efter kl 16    
Pris 700kr betalas på plats. 
 
Lunch kan förbeställas för 100kr ange när ni anmäler er till tävlingen  
Husmanskost, vegetarisk och specialkost finns. 
Ingen servering finns på området.  
 

Försäkringsinfor-  Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet, måste kunna  
mation för utlands-  uppvisa försäkringshandling som täcker skador på tredje parts egendom   
registrerade fordon  motsvarande en summa av 300 miljoner svenska kronor. 
i Sverige: 

Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden  
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered vehicles, must be able to provide a 
third party liability insurance with a value of 300 million SEK. 

 
Ansvar:  Gemensamma regler.  Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar 

och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren. 

 
 
Övernattning: Turistbyrån i Växjö 0470 - 43400 

Turistbyrån i Tingsryd 0477- 44164 

Välkomna till Drive VXO 2020-06-19 

 

 

 

 

 


