
Vedumsmästerskapet i Bilrally 2019 
 

PM 1 
 

Som ni säkert vet har antalet anmälda nått maxgränsen vilket är mycket glädjande! 
 
Ni som redan i dagsläget ser att ni inte kan komma till start, ombeds vänligen att lämna återbud innan anmälningstidens 
utgång den 27/9 2019 kl 18:00 för att lämna plats till anmäld tävlande på väntelistan. 
 
Återbud till tävlingen och ändringar av anmälan eller byte av tävlingsklass till Öppen klass på standarddäck,  
se info nedan, lämnas via mail till b23rally@gmail.com eller via sms till 070-316 83 78. 
 
Öppen klass på standarddäck tillkommer i tävlingen och därför görs följande ändringar i inbjudan:  
 
 11. Deltagare – Licenser – Gallring. 
       Tillägg till texten: Max antal startande 80 st+max 20 st i Öppen klass på standarddäck. 
       Ni som redan är godkända anmälda till tävlingen äger rätt att byta till Öppen klass på standarddäck. 
 
 12. Bilklasser och startordning. 
       1. Ungdomsrally, 1b. Öppen klass på standarddäck, Alla bilklasser (A, B, C-förare sammanslaget)  
       2. Gr E, Gr N<1400, R1A (Sammanslaget) 3. Gr F, R1B, VOC (Sammanslaget) 4. C-förare 2 WD, 5. B-förare 2 WD 
       6. A-förare 2 WD 7. 4 WD (Sammanslaget). Lagtävlan förekommer inte. 
 
  13. Tävlingsavgifter. 
        Startavgift: 1000 kr, ungdomsrally: 0 kr. Öppen klass på standarddäck: 500 kr. Kontant betalning tävlingsdagen. 
 
16a. Däck: Tillägg till texten: Standardbilsklasser (Grp E, Grp F och VOC): Enl SBF´s direktiv om standarddäck.  
        Info om standarddäck för standardrallybil finns i SBF:s Tekniska regler RALLY RY-T11 (Generellt) 
        Endast däck av ”normalsort” tillåtna. Faktafunktionär bedömer att rätt däck används. 
 
        Övriga bilklasser: Endast enklare rallydäck enligt den dispens som Västra BF har fått godkänd av SBF´s rallyutskott. 
        Däck ingående i SBF:s dispens: Tigar Winter, finns bland annat hos Haags Gummi, Biltjänst Vedum och Euromaster. 
        GT Radial Winterpro 2 finns hos Vianors återförsäljare och Biltjänst Vedum.  
        Info om SBF:s dispens för enklare rallydäck inom Västra BF finns på Västra BF:s hemsida, Testdäck.         
        Länk: https://www.sbf.se/Distrikt/vastrabilsportforbundet/Sportgrenar/Rally/Nyheter/infoomtestdack 
        Faktafunktionär bedömer att rätt däck används. 
 
  18. Priser – Poängberäkning – Särskiljning 
        Priser utdelas till en per påbörjat fyrtal i varje klass, dock alltid pris till 1-3 plats. I Öppen klass på standarddäck  
        priser dels till Standardbil och dels till Övriga. 
        Sträckpriser kan förekomma. Ej uthämtade priser på tävlingsdagen, tillfaller arrangören.  
        Vid lika sluttid avgör tiden på SS 1, SS 2 osv. Prisutdelning: Se punkt 9. 
 
  19. Upplysningar. 
        Conny Hansson 070-654 38 60, 0512-404 15, Kai-Ove Andersson 070-316 83 78. 
        Upplysningar om ”Öppen klass på standarddäck” ges av Conny Hansson. 
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