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1. Mästerskapets vision

Sydsvenska Mästerskapet, SSM, skall vara en länk mellan Sydsvenska Rallycupen och Svenska
Mästerskapet. Med ett mästerskap bestående av bra distriktstävlingar och de SM-tävlingar som körs i
södra Sverige skapas ett mästerskap med tydlig prioritet på de klasser som tävlar i SM. Det ger möjlighet
för tävlande att de första stegen mot en satsning på SM.
Fyra Sydsvenska Mästare koras när serien är färdig. Prispengar till de fem främsta i varje klass.

2. Mästerskapets genomförande i korthet

Allt tävlings- och arrangemangsmässigt styrs av de regler som arrangören och andra ingående cuper har
satt för sina respektive tävlingar. I Mästerskapet ingår fyra tävlingar varav alla räknas. För Sydsvenska
Mästerskapet tas resultat ur tävlingens ordinarie resultatlista och sammanställs för de fem klasserna.
De tre främsta i varje klass som tagit poäng i minst tre deltävlingar är kvalificerade till Superfinalen i
Sydsvenska Rallycupen. Där tävlas i klasserna 4WD och sammanslaget 2WD samt uppdelat Grupp F/VOC
och Grupp E.
Obligatorisk närvaro på prisutdelningen för att erhålla sina priser och ej avhämtade priser eller
prischeckar tillfaller mästerskapet.

3. Deltagare i Cupen

Öppet för alla A-, B- och C-förare med nationell och internationell tävlingslicens i rally, även utländska
förare med respektive lands ASN godkänd.

4. Förarklasser, bilklasser och startordning
Mästerskapet kommer att köras i fyra bilklasser*: 4WD, nationella 2WD, internationella 2 WD samt
Standard Grupp F. Ekipagen startar i de klasser och i den startordning som respektive deltävlings
inbjudan föreskriver och erbjuder. Resultat för Sydsvenska Mästerskapet sammanställs ur tävlingens
ordinarie resultatlista oavsett förarklass**.
*)Bilklass är lika med den klass bilen hör till enligt gällande tekniskt reglemente
**) Förarklass är lika med aktuell licensklass för föraren

5. Reklam.

Alla tävlande skall köra med mästerskapets reklamkit på tävlingsbilen under varje tävling. Om tävling
körs i SM-tävling har SM-reglementet företräde
Den tävlande ansvarar för att reklamen sitter på bilen. Reklamen likställs med arrangörsreklam och
ev.friköp från denna enligt inbjudan till respektive tävling.

6. Noter.

Samtliga tävlingar som ingår i SSM skall vara notade med noter tillhandahållna av Anders Martinsson
eller annan godkänd notskrivare. I SSR, Dackefejden och EC Snapphanerallyt ingår rekognosering enligt
respektive tävlings inbjudan. I Rally Småland är det inte möjligt att rekognosera i verkligheten utan sker
med videorekognosering.

7. Tävlingar Sydsvenska Mästerskapet 2020

29 maj
18 juni
20 augusti
1 okt
22 okt

SSR
Dackefejden
EC Snapphanerallyt
Rally Småland
Superfinalen

SSR
Wäxjö MS
Hässleholms MK
Vetlanda RRC
Hovmantorp

8. Poängberäkning

Poäng utdelas efter totalplacering i respektive bilklass oavsett förarklass enligt poängfördelning i SM.
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11. Kvittning av chefspost

Är man arrangör på chefspost så får man vid årets slut en snittpoäng av intjänade poäng under året som
poäng för den tävling man har varit med och arrangerat. Chefspost är tävlingsledare, biträdande
tävlingsledare, säkerhetschef, teknisk chef, banchef och sträckchef. Detta skall kunna intygas av
tävlingens tävlingsledare eller domarordförande. Denna information skall lämnas till cupledningens Mats
Bergman

