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Ny teknisk chef: Lars-Åke Persson, 070-510 78 73 

Ny biträdande teknisk chef: Lars Blomberg, 070-675 30 61  

Erhållna dispenser  

Personlig utrusning 

Bakgrund Enligt TR 6 Tävlandes personliga utrustning ska deltagare vid SM-tävlingar använda FIA-

godkända skor. På grund av rådande vinterförhållande vid Rally Lima 2023, har rallyutskottet godkänt 

att kravet på FIA-godkända skor kan frångås under tävlingen. Detta i likhet med Rally Swedens 

supplementary regulations appendix 5 där det står ”It is permitted that drivers and co-drivers may 

wear shoes which do not comply with the FIA 8856-2000 standard. Drivers wearing shoes not 

complying with the standard may wear shoes adapted to the conditions.” Beslut Vid avsteg från 

kravet på FIA-godkända skor ska TR 6.2 Skor följas, dvs ”Där inte krav på FIA godkänd utrustning 

krävs gäller: Ska vara av flamsäkert material och ska skydda hela foten inkl. vristen (kängtyp). Sulan 

på skon eller bindsulan i skon ska vara av läder.”  
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Park Ferme (PF) efter målgång Rally 8.2 Protester och tidsfrister under tävling Att bilar ställes i PF 

efter målgång finns för att tävlande ska kunna lämna protest mot annan tävlandes bil under viss tid 

utan att denna bil ska kunna ha ”rättas till” efter målgång. PF innebär att område ska säkras för 

tillträde genom avspärrningar, bevakas etc. För arrangören innebär det ofta stort merarbete och 

ibland blir logistiken svår eftersom lämpligt område saknas i närheten. Protester mot Bils behörighet 

är dessutom ovanligt. I Finland används nationellt ett system som Rallyutskottet genom 

nedanstående text ger Lima MS Vid tävlingen Rally Lima 2023, dispens att testa. Observera att inga 

andra protesttider påverkas samt att de bilar som ska till teknisk efterkontroll tas ut för detta senast 

vid TK slutmål. Bils behörighet, dispenstext (Sista rutan i tabellen under rubriken ”Delges senast”, RY 

8.2) Protest ska ha ringts in till telefonnummer som angivits i Inbjudan/Bulletin innan bilen som 

protesten riktar sig mot har ankommit TK vid slutmål. 1. Där tar tekniker ansvar för bilen som 

juridiskt anses befinna sig i Park Ferme 2. Tekniker avvaktar tills den som avser lägga protest har 

lämnat in en skriftlig protest och betalt protestavgift. 3. Detta ska ske inom 10 minuter efter den 

protesterandes egen ankomst till TK slutmål. 4. När pkt 3 är uppfylld påbörjar teknikerna sitt arbete. 

5. Om inte punkt 3 uppfyllts anses ingen protest ha blivit delgiven.  
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Däcklistan ska lämnas in senast 1h före start. Kan lämna vid infodisken.  

Protest lämnas till Christin Lundgren, 073 – 049 22 43  

 

 


