Generella regler för SSSC 2020: Utg 005 2022-05-16

Hemsida: www.ssrc.se Facebook: https://www.facebook.com/sydsvenskarallycupen/
=ändrat sen föregånde version
Ansvarig SSSC
Mats Bergman

Tel: 073-088 13 30

mats@bergmanmotorsport.com

Rådgivare

Anders Martinsson

Kontakt Södra BF

SGA Ola Schönström

Kontakt Smålands BF

SGA Oscar Almqvist

Web, resultat, poängberäkning
Lars Gren

Tel: 070-533 98 34
e-mail: lars.gren@resultatservice.se

1. Cupens vision

Att vara en länk mellan distriktstävlingar och SM. Genom sprintcupen skall Södras och Smålands förare uppmuntras
att söka upp konkurrensen i SM för att sedan förhoppningsvis ta steget dit och våga sig på en hel SM säsong.

2. Cupens genomförande i korthet

Anmälningsrutin enligt arrangörens inbjudan
SSSC körs som en serie om fem poänggivande tävlingstillfällen. Alla tävlingstillfällen räknas.
Det koras totalt sett en SSSC-mästare i bil- och förarklass enligt punkt 5 och 10. Särskiljning vid samma
poäng: flest 1:a platser, 2:a, 3:e o.s.v. därefter delning av prissumma.
Obligatorisk närvaro vid prisutdelning för att erhålla priser.
Alla priser för hela cupen delas ut vid samma tillfälle i samband med Superfinalen. Ej avhämtade priser
eller prischeckar tillfaller cupen.
De tre bästa i respektive klass bjuds in till Superfinalen den 22 oktober i Hovmantorp

4. Deltagare i Cupen

Öppet för ekipage där föraren har licens uttagen för klubb i SBF-distrikten Småland och Södra
A-förare, B-förare och C-förare.

5. Förarklasser, bilklasser och startordning
Startordning enligt respektive tävlingsinbjudan. I de tävlingar som ingår Grus-SM startar de som tävlar i
klasser som inte ingår i SM sist i startfältet. Exempel på sådana klasser är Grupp E och VOC Mekonomen
Rally.
Definitioner:
Bilklass = den klass bilen hör till enligt gällande tekniskt reglemente
Förarklass = aktuell licensklass för föraren
1
2
3
4
5
6

4 WD
A-, B- och C-förare
Nationella 2WD
A-, B- och C-förare
Internationella 2WD
A-, B- och C-förare
Grupp F
A-, B- och C-förare
VOC Mekonomen Rally, Grupp N upp till 2000 A-, B- och C-förare
Grupp E
A-, B- och C-förare

7. Reklam.

Alla deltagare i tävlingen skall köra med cupens reklamkit på tävlingsbilen under varje tävling. Hanteras i
samråd med SRM enligt SM regler. SM regler har företräde.
Den tävlande ansvarar för att reklamen sitter på bilen och tävlande kan nekas start om reklam ej finns
Reklamen likställs med arrangörsreklam och eventuellt friköp från denna enligt inbjudan till respektive
tävling.

8. Noter.

Samtliga tävlingar som ingår i SSSC skall vara notade med noter tillhandahållna av Anders Martinsson.
Möjlighet till genomkörning enligt respektive arrangörs inbjudan.

9. Tävlingskalender Sydsvenska Sprintcupen

9 juli
30 juli
13 augusti
27 augusti
17 sept
22 oktober

Älmhult
SM
Skillingaryd SM
Örkelljunga
Karlskrona
SM
Olofström
Superfinalen i Hovmantorp

10. Poängberäkning och prisutdelning
Poängberäkning 25, 18, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid 5 eller färre bilar till start per mästerskapsklass reduceras poängen enligt följande, 5 startande 18
poäng och sedan fallande enligt poängskalan, 4 startande 15 poäng och sedan fallande enligt
poängskalan, 3 startande 12 poäng och sedan fallande enligt poängskalan, 2 startande 10 poäng och
sedan fallande enligt poängskalan, 1 startande 8 poäng.
Särskiljning: Resultat från sista deltävlingen i första hand därefter näst sista osv.
A- och B-förare tävlar i en sammanslagen poängberäkning och C-förarna i en egen.
De tre bästa i respektive bil- och förarklass erhåller priser vid prisutdelning i samband med Superfinalen
hösten 2022.

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

