Östergötlands Bilsportförbund
grundat 14 juni 1972

RS-Serien i Östergötland 2016
RS-Seriens deltävlingar består av RS- och RSP-tävlingar på asfalt och grus. Serien är öppen för alla
förare med tävlingslicens även för andra distrikt än Östergötland. De startande i deltävlingarna ingår
automatiskt i serien.

1. Deltävlingar
2016-04-17 Västra Östergötlands MK
2016-05-01 Linköpings Motorsällskap
2016-06-04 Åtvidabergs Motorklubb
2016-06-18 SMK Motala Bil
2016-09-24 MK Rammunder
2016-11-05 Norrköpings Motorklubb
Inställd eller struken tävling ersätts ej.

Skänningeknixen
Sviestadträffen
Falerumsbacken
Roffesprinten
Rammundersprinten
Hjerpesprinten

2. Räknade tävlingar
6 deltävlingar ingår i årets serie. Vid 6 deltävlingar räknas resultaten från 5 tävlingar. Vid 5 tävlingar
eller färre genomförda tävlingar, räknas resultatet från samtliga genomförda tävlingar.

3. Klasser
RS-Serien har följande klasser:
Klass 1

Ungdomsrally

Klass 2

A-förare: 2-WD

Klass 3

B-förare: 2WD

Klass 4

C-förare: 2WD

Klass 5

A-& B-förare: VOC Mekonomen Rally, Grp N 0-1400, Grp F samt R1A, B

Klass 6

C- förare: VOC Mekonomen Rally, Grp N 0-1400, Grp F samt R1A, B

Klass 7

A-& B-förare: Grupp E (Elit)

Klass 8

C-förare: Grupp E

Klass 9

Appendix K

Klass 10

4WD

Klassindelningen gäller poängberäkningen i RS-Serien.
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Utöver klassindelningen kommer en totallista att föras, för att få fram seriens totalsegrare.
Poängberäkningen i totallistan beräknas enligt samma skala för tävlingsklasserna, men på
totalplacering istället.
Varje arrangör väljer själv hur tävlingsklasserna ska se ut.

4. Poängberäkning
Tävlande erhåller poäng klassvis enligt nedan tabell.
Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Poäng

15

13

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Poängen ges oavsett antal startande i klassen. Vid lika sluttid i deltävlingen delar förarna på poängen
(sammanlagda poängen delat med antalet förare med samma sluttid). För att få poäng i en deltävling
måste man genomfört tävlingen och kommit i mål. Observera att om den tävlande har brutit skall det
stå i resultatlistan så att inga oklarheter uppstår.

5. Seriepriser
RS-Seriens segrare (segraren i totallistan) får en inteckning i vandringspriset uppsatt av
tävlingsservice, samt en följepokal till den. Därutöver utdelas priser i varje tävlingsklass. Antalet
priser i respektive tävlingsklass utses av serieansvariga samt ÖBF:s styrelse. För att få del av priserna
krävs deltagande i minst 4 deltävlingar.
Prisutdelning sker vid ÖBF:s officiella prisudelning.

6. Startavgifter & efteranmälan
Startavgifterna i deltävlingarna bestäms av arrangören. 50 kr av startavgiften ska gå till RS-Seriens
prispott.
Vid efteranmälan kan arrangören ta ut en avgift enligt tävlingens inbjudan.

7. Startordning
Startordningen i respektive tävling bestäms av arrangören.
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8. Power stage/omgång
Sista sträckan eller omgång ger poäng till de 3 snabbaste i respektive klass.
1:an får 3 poäng, 2:an får 2 poäng och 3:an får 1 poäng med sig till serien.

9. Tidtagning & prickbelastning
På samtliga SP och SS i seriens deltävlingar anges tiden med 1/10 sekund eller bättre. Påkört hinder
som är prickbelastat medför tidstillägg enligt SBF:s tävlingsregler för rally.

10.

Förtur till start i seriens deltävlingar (om behov finns)

Om antalet anmälda till en deltävling överskrider det som arrangören angivit, har förare med poäng i
RS-Serien förtur före förare utan poäng. Förare med högre placering har förtur före de med lägre
placering. Efteranmälda förare har aldrig förtur till start. Övrig gallring, se tävlingens inbjudan.

11.

Särskiljning

Särskiljning sker vid lika slutpoäng. Särskiljning sker med placering i seriens sista deltävling, sedan
den näst sista o.s.v.

12.

Övrigt

Seriens resultat kommer att publiceras på ÖBF:s hemsida samt facebook (se nedan).
Förare vars bil under pågående serie konstateras bryta mot gällande reglemente kan förlora alla eller
delar av poängen som erövrats under året. Detta beslutas av ÖBF:s styrelse. Regeltolkning i RS-Serien
avgörs av ÖBF:s styrelse.
Följ RS-Serien på internet:
www.ostergotlandsbf.se
www.facebook.com/rs serien i Östergötland.

RS-Seriens organisationskommitté 2016:
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Mattias Roth: mattias.roth@bojo.se

070-8677792

Reine Lundqvist: rallyreine@telia.com

070-2071181

mail: sievert.lindqvist@glocalnet.net
tel: 011-53111, mobil 070-5770965

