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Cupens vision 
Att skapa en serie där man tävlar i olika förarklasser men där det premieras att klassa upp sin licens under 
pågående säsong. Det finns även ett syfte med att denna cup ligger steget under Nya SSRC  och det är för att det 
ska skapas en vilja och strävan att nå upp till Nya SSRC.  
 
Cupens genomförande  
Anmälningsrutin enligt arrangörens inbjudan. (anmälan stänger 10 dagar innan tävling).  
Cupens tävlingsklasser understigande 5 startande erhåller reducerade SSRC-poäng.    
SSRC körs med ett kval om åtta deltävlingar där en gemensam prispottlista generar prispengar.  
Samtliga 8 tävlingar räknas i cupen.  
Alla förare som startar en deltävling får 5 startpoäng, för att erhålla startpoäng måste TK 0 passeras. 
Man samlar även ihop poäng till en final där man tävlar om ytterligare prispengar.  
För att får starta i finalen måste man starta minst 4 deltävlingar.  
Obligatorisk närvaro/deltagande på finaltävlingen och bankett för att erhålla sina priser.  
Ej avhämtade priser tillfaller cupen.  
 
I finalerna koras: 
 1:a, 2:a, 3:a, 4:a och 5:a i VOC respektive grupp E. 
 1:a, 2:a, 3:a i R3 C-förare.   
Ungdom tävlar om presentkort. 
 
Särskiljning vid samma poäng: antal starter, flest 1:a platser, 2:a, 3:e o.s.v. därefter delning.   

 
  



 
 
 
Följande med flest poäng går till SSRC final  
De 35 deltagare med högst poäng i prispottlistan går till final.  
SSRC finalen sker i respektive fordonsklass. 
 
Förutom de som kvalificerat sig enligt ovan äger SSRC-gruppen rätt att utse 5 Wildcard som också får köra 
finalerna.  Detta för att korrigera för oförutsedda effekter av uppklassning under cupens löptid.  
Prispengar se bifogat dokument.     Koefficient  
Roadbookens längd bestämmer tävlingens koefficient. 
Koefficient på tävling beräknas enligt följande:  
Koeff. 2  Total SS-längd under 40 km där en eller flera sträckor kan köras 2 ggr.  Koeff. 3  Total SS-längd över 40 km  där en eller flera sträckor kan köras 2 ggr.  Eller total SS-längd under 40 km. där alla sträckor köres 1 gång.  Koeff. 4  Total SS-längd över 40 km  där alla sträckor köres 1 gång.  Koeff  5  Total SS-längd över 50 km  där alla sträckor köres 1 gång.  Koeff. 6  Total SS-längd över 60 km  där alla sträckor köres 1 gång.  Erövrade poäng i enskild tävling multipliceras med koefficient och sammanställs till totallista. Max 
25% får åkas 2 ggr på samma SS, utan att det räknas som samma sträcka.  
  
  
Deltagare  
Öppet för alla med nationell och internationell tävlingslicens i rally, även utländska förare med respektive lands 
godkänt ASN.        Förarklasser  
A-förare  
B-förare  
C-förare  
Ungdom 
  Fordonsklasser  
VOC, Gr F & R1B  
Klass Gr E & R1A.  
Klass R3 C-förare  
  
Tävlingsklasser  
På deltävlingarna samlar resp. förare poäng till prispottlistan enligt nedan:  
  
  
Tävlingsklass  Definition  

7 VOC, Gr F & R1B, Gr N  1401>1600, A & B-förare  
8  VOC, Gr F & R1B, Gr N  1401>1600, C-förare  
9  Gr E & R1A, Gr N >1400, A+B-förare sammanslaget 

10  Gr E & R1A, Gr N >1400, C-förare sammanslaget 
11 R3 & grupp H över 1600cc, C-förare (under 1600cc kör i R2 klassen) 

           12 Ungdom 
  
  



 
 
Poängskala.  
Se bifogat dokument.  
 
Reklam.  
Alla tävlande skall köra med cupens reklamkit på tävlingsbilen under varje tävling.  
Den tävlande ansvarar för att reklamen sitter på bilen. 
Reklamen likställs med arrangörsreklam och ev. friköp enligt respektive tävlings inbjudan. 
   
 
Noter.   
Samtliga tävlingar som ingår i SSRC skall vara notade.   
  
    
Tävlingar  
Datum   Tävling                    Klubb                               
  

2016-04-09            Simrishamnsmixen Simrishamns MK 
2016-04-23 Silverkongen Kristianstad MK / Älmhults MK 
2016-05-14 Midsommardansen Ljungby MK 
2016-06-18 Dackefejden Växjö MS 
2016-07-02 Skilling 500 Skillingaryds MK 
2016-08-27 Emiltrofén Vimmerby  MS 
2016-09-03 Tv-Svängen  SMK Hörby 
2016-09-24 Rally Blekinge Asarums MS / Olofströms MK 
 SSRC Finalen  (endast kvalificerade/inbjudna) EJ klart 

 Prispott  
Prispengar delas ut i en total prispottstabell för samtliga klasser 
Se bifogat dokument.    
  
SSRC Finaler  
Finalen körs i en sprintvariant där en ss körs flera gånger och endast bästa tiden räknas.  
Finalerna körs i 4 klasser. 
 
VOC, Gr F & R1B - oavsett förarklass 
Klass Gr E & R1A - oavsett förarklass 
R3 C-förare 
Ungdom 
 
Prispengar för finalen se bifogat dokumnet. 
Pristagaren betalar själv ev. skatt på utdelade priser.   
  


