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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 tre bra distriktstävlingar och de två 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.

2. Mästerskapets genomförande i korthet
Allt tävlings- och arrangemangsmässigt styrs av de regler som SM respektive SSRC har satt för sina
respektive tävlingar. I Mästerskapet ingår fem tävlingar varav alla räknas. För Sydsvenska Mästerskapet
tas resultat ur tävlingens ordinarie resultatlista och sammanställs för de fyra klasserna
Efter seriens genomförande kommer det att delas ut priser i varje klass i samband med finalen i
Sydsvenska Rallycupen. Obligatorisk närvaro på bankett 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, trimmat 2WD i FWD och RWD samt R2.
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.
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

7. Tävlingar
Datum

Klubb

21 april
10-11 maj
30 juni
19 augusti,
22 september

Tävling

Kristianstad MK/Älmhults MK
SSR
Skillingaryds MK
Hässleholm
Asarum MS/Olofströms MK

Silverkongen
South Swedish Rally
Skilling 500
Snapphanerallyt
Rally Blekinge

8. Poängberäkning
Poäng utdelas efter totalplacering i respektive bilklass oavsett förarklass enligt poängfördelning i SM.
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Poängskala – Power Stage, gäller de två deltävlingarna som ingår i SM
En av SM-deltävlingarnas specialsträckor skall vara Power Stage. Power Stage 5, 4, 3, 2, 1 poäng för de fem
snabbaste i respektive SSM-klass.

