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1. Allmänna Bestämmelser 

1.1 Befogenheter och juridik 

1.1.1 Tävlingar ingående i RallyX Nordic mästerskapet arrangeras av STCC AB i samarbete med NMK Grenland, 

MK Team Westom, Motorsport Nordjylland, Strängnäs AMS, Götene MK och TBA med tillämpning av dessa 

tävlings- och kommersiella regler (reglementet), Klasspecifika reglementen, Svenska Bilsportförbundets (SBF) 

regler med införlivande av FIA:s International Sporting Code i den mån sistnämnda inte strider mot detta 

reglemente. Mästerskapet administreras av STCC AB. 

1.1.2 Tävlingsstatus: FIA North European Zone Championship (NEZ Championship) med serie namn ”RallyX Nordic 

2017”. Godkänt av Svenska Bilsportförbundet med arrangörs licens TBA. 

Deltagare: Det arrangeras en individuell serie 2017 med seriebeteckningen ”RallyX Nordic 2017” öppen för 

förare/anmälare med nationell licens utställd av FIA North European medlemmars ASN. 

I tillägg till bestämmelserna i ISR, NSR och till tävlingarnas tilläggsregler, arrangeras mästerskapet efter detta 

reglemente. 

1.1.3 I detta reglemente skall terminologi och förkortningar specificerade i SBF:s tävlingsbestämmelser användas 

såvida inte specifika villkor anges i detta reglemente. Rubriker i detta dokument är endast till för att underlätta 

hänvisning och utgör ingen del av detta tävlingsreglemente. 

1.1.4 Revision och tillägg av detta reglemente kommer att publiceras i en Bulletin på STCC:s hemsida samt skickas 

till alla registrerade tävlande genom e-post till den kontaktperson som angivits i anmälan, alternativt lämnas till 

de tävlande personligen. Alla tävlande, team, team medlemmar och personer associerade med nyss nämnda, 

förbinder sig att följa reglementet och ändringar, tillägg eller yttranden relaterade därtill. 

1.1.5 Förfrågningar om klargörande av reglementet skall göras skriftligen till STCC AB. Förfrågan och svaret 

offentliggörs för alla registrerade tävlande. En muntlig fråga om klargörande och ett muntligt svar är inte 

bindande och kommer inte att göras offentligt för andra tävlande.  

1.1.6 Den som deltar i mästerskapet gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, STCC AB, SBF, NBF, DASU, 

SDF, banbolagen, arrangörerna, dess tävlingsledning och funktionärer kan således inte utan vållande göras 

ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  

1.1.7 Tävling inleds i och med att besiktningen öppnar. 

1.1.8 Reglementets omfattning. Mästerskapstävlingar för klasserna SuperCar (SM) och RX2 (SuperCar Lites) (SM). 

1.1.9 Den slutligt gällande texten i detta tävlingsreglemente är den Engelska versionen som kommer att användas i de 

fall någon tvist om tolkning uppstår. 

1.2 Mästerskapets funktionärer  

1.2.1 Organisatör/promotor av mästerskapet: STCC AB. 

1.2.2 Domarjury utses av SBF, NBF, DASU & NEZ Rallycrossutskott och skall namnges i PM 1. Arrangerande ASN 

ska utse en, SBF ska utse en och NEZ RC ska utse en domare. Domarordförande utses av SBF. 

1.2.3 Tävlingsledare/bitr. tävlingsledare utses av arrangören i samråd med SBF:s & NBF´s Rallycrossutskott och 

Promotor. 

1.2.4 Teknisk kontrollant utses av SBF:s Rallycrossutskott. 

1.2.5 SBF/NBF observatör utses av SBF:s & NBF´s Rallycrossutskott. 

1.2.6 Banobservatörer utses av tävlingsledningen och i samråd med SBF:s Rallycrossutskott. 

1.2.7 Faktafunktionärer skall till namn och uppgift vara angivna i PM. 

1.2.8 STCC Utskott för tolkningar och eventuella ändringar av tävlingsreglemente STCC RallyX reglemente samt 

beslut om avgifter, består av: STCC Race Director, SBF Rallycross utskottets ordförande, NBF Rallycross 

utskottets ordförande och VD STCC AB.  

1.2.9 Funktionärer är enligt SBF:s tävlingsregler RC -5. Dessa namnges enligt PM 1 av respektive arrangör. 

1.3 Serieanmälan  

1.3.1 Alla förare, anmälare, team måste anmälas till STCC AB för mästerskapet. En komplett anmälan som görs på 

webbadressen http://anmalan.stcc.se måste vara mottagen av STCC AB före den 15 mars 2017. STCC AB har 

rätt att acceptera eller avvisa varje anmälan mottagen efter den 15 mars 2017. Vid acceptans av sådan anmälan 

utgår en avgift om 10 % extra utöver ordinarie avgift. Anmälan är först komplett i och med att fullständig 

betalning av mästerskapsavgiften betalats till STCC AB samt undertecknad ansvarsförbindelse är STCC AB 

tillhanda. När antalet anmälda överstiger 20 styck som är maximalt antal tillåtna startande per klass ska gallring 

http://anmalan.stcc.se/
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ske. Företräde ges i första hand till dem med SM-poäng. STCC AB har rätt att utse maximalt 4 styck wild-card 

förare per tävlingstillfälle som har företräde. Bortgallrade förare kan medtagas som reserver för eventuella 

återbud. 

1.3.2 Startnumret kommer att bli det permanenta startnumret för mästerskapet. Nummer kommer att utdelas enligt 

STCC AB:s beslut. Startnummer relaterar till föraren. Startnummerserier enligt följande:  

SuperCar  1 – 50 

SuperCar Lites               51 - 100 

Tilldelade startnummer gäller under hela mästerskapsserien. 

De 3 första startnumren ska kan följa placeringen från SM i Rallycross 2016 och är reserverade hela säsongen, 

nytillkomna får löpande startnummer vid anmälan. 

1.3.3 Genom anmälan förbinder sig förare och anmälare att följa och iakttaga detta reglemente och vad som kan 

meddelas i bulletiner med stöd av reglementet.  

1.3.4 Förare måste inneha en gällande tävlingslicens utfärdad av SBF eller sitt eget ASN. Uppges Anmälare måste den 

inneha en gällande Anmälarlicens utfärdad av SBF eller sitt eget ASN. Tävlande med utländsk licens ska ha 

starttillstånd från sitt ASN. 

1.3.5 Tävlande måste garantera att de och deras bilar uppfyller alla regel och säkerhetskrav under alla kvalomgångar, 

semifinaler och finaler.  

1.3.6 Förares säkerhetsutrustning. Hjälmar, FHR och personlig säkerhetsutrustning enligt SBF:s FIA:s reglemente, 

SBF TR 6.                           

1.3.7 Godkänd FHR ”Frontal head restraint” system är obligatoriskt, se SBF:s reglemente SBF TR 6.6. 

1.4 Mästerskapstävlingar 

Vid varje tävlingstillfälle kommer det att köras två fria träningar, tre kvalomgångar, två semifinaler och en final. 

Tävlingsprogram. 6 Tävlingstillfällen:                  

Datum Bana Org. Klubb Super Car RX2 

22 april Grenland Motorsport Senter ▲ NMK Grenland, Norge X X 

3 juni Arvika MK Team Weston X X 

16-17 juni Solvalla ▲ TBA X X 

18-19 augusti Nysum ▲                                (ej SM) Motorsport Nordjylland X X 

9 september Kinnekulle Götene MK X X 

23 september Strängnäs Strängnäs AMS X X 
▲ ingår i North European Zone Championship  

1.5 Kvalificering till finaltävling.  

De främsta 20 förarna i SuperCar och RX2 som erhållit Mästerskapspoäng är kvalificerade, vid utebliven deltagare 

fylls antalet på med efterföljande som tagit poäng. De närmast efterföljande efter kvalificerade i respektive klass är 

reserver. STCC AB har rätt att utse maximalt 4 styck wild-card förare som har företräde. 

1.6 Slutresultat. 

Vinnaren av FIA NEZ RallyX Nordic mästerskapet är den förare som samlat in flest poäng från de tre FIA NEZ 

tävlingstillfällena av mästerskapstävlingarna 2017.  

Vinnaren av RallyX Nordic mästerskapet är den förare som samlat in flest poäng från samtliga 

mästerskapstävlingarna 2017 utom en, men finaltävlingen i Grenland kan ej räknas bort.  

Vinnaren av Svenskt Mästerskap är den förare med Svensk licens som samlat in flest poäng från samtliga 

mästerskapstävlingarna 2017 förutom tävlingstillfället i Nysum. 

1.7 Deltagare som inte tilldelats mästerskapspoäng 

Samtliga deltagare som påbörjat tävlingen skall anges i resultat- sammanställningen för tävlingen. Som deltagare 

betraktas om bilen passerat startlinjen för egen maskin. Deltagare som inte tilldelats poäng anges med 0 (noll) poäng 

1.8 Placering vid lika poängantal 

Om två eller fler förare har samma antal poäng, skall den högre placeringen i mästerskapet tilldelas den förare som 

tilldelats flest mästerskapspoäng i sista tävlingen. Om inbördes mästerskapspoäng i sista tävlingen är samma avgör 

flest tilldelade mästerskapspoäng i näst sista tävlingen. osv. 
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2. Tävlingsreglemente. 

2.1 Administrativ incheckning  

Vid den administrativa incheckningen vid varje tävlingstillfälle skall föraren personligen uppvisa förarlicens enligt 

SBF Tävlingsregler Rallycross RC 4.0 samt lämna in mekanikeranmälan för sin servicepersonal.  

Denna blankett skickas ut till varje förare i samband med PM.1 för respektive tävling. 

2.2 Förarsammanträde 

Förare skall obligatoriskt närvara vid förarsammanträde. Tid meddelas i PM 1.  

Extra förarsammanträde kan utlysas av tävlingsledare, kallelse sker skriftligen.  

2.3 Uppställning till start 

 Det är den tävlandes ansvar att i god tid vara framme vid den av arrangören markerade 

startuppställningsplatsen och vara klar för start i sin tävlingsbil.  

 Det är den tävlandes ansvar att ta reda på när han/hon skall vara framme till start, var startuppställningsplatsen 

är, samt hur den är markerad. 

 Om den tävlande är sen till startuppställningsplatsen, ställs den tävlande under 2-minutersregeln. 

 Arrangören går vid förarsammanträdet igenom tillämpningen av 2-minutersregeln. 

 Deltagare som ej kan delta i sitt heat måste informera tävlingsledningen om detta före första start av heat i sin 

klass.  

2.4 Fri Träning 

2.4.1 Samtliga deltagare har möjlighet att delta i två fria träningar om maximalt 4 varv vardera som genomförs före 

kvalomgång 1.  Träning genomförs klassvis i omvänd startnummerordning (högsta startnummer börjar träning) 

enligt tävlingsinbjudan.  

Joker lap får köras när som helst under träning. 

En förare som inte fullföljt ett varv på banan under fri träning kan tillåtas att deltaga i tävlingen efter beslut av 

tävlingsledning. 
 

2.4.2 Deltagare som bryter under pågående fri träning får inte köra om detta, gäller även startvarvet. 

2.5 Kvalomgång 1-3   

Varje deltagare deltar i 3 kvalomgångar med maximalt 5 bilar i varje heat. Kvalomgång körs över 4 varv.  

Startuppställning med 5 bilar på ett led. (Mindre antal bilar kan förekomma beroende på banlicens). 

Kvalomgång 1 i enlighet med resultatet från lottning. 

Kvalomgång 2 i enlighet med resultatet från kvalomgång 1. 

Kvalomgång 3 i enlighet med resultatet från kvalomgång 2. 

I det första två heaten tävlar de långsammaste deltagarna mot varandra, osv (förutom i kvalomgång 1 som är i 

enlighet med lottning).  

I det sista heatet tävlar de fem snabbaste deltagarna mot varandra, osv (förutom i kvalomgång 1 som är i enlighet 

med lottning). 

Deltagare med högst kvalpoäng väljer startspår först, näst högsta därefter som tvåa osv, (förutom i kvalomgång 1 

som är i enlighet med lottning). 

De två första heaten i kvalomgången fördelas enligt följande i de fall det är mellan 6 till 9 bilar kvar: 

9 bilar kvar: de fyra långsammaste (eller sist i lottningen) i första heatet och nästa fem i andra heatet. 

   

8 bilar kvar: de fyra långsammaste (eller sist i lottningen) i första heatet och nästa fyra i andra heatet. 

   

7 bilar kvar: de tre långsammaste (eller sist i lottningen) i första heatet och nästa fyra i andra heatet. 

    

  6 bilar kvar: de tre långsammaste (eller sist i lottningen) i första heatet och nästa tre i andra heatet. 
     

Alla heat i kvalomgångarna kommer att tidtagas och den snabbaste deltagaren i varje kvalomgång erhåller 50 

kvalpoäng, den näst snabbaste 45 kvalpoäng, den tredje snabbaste 42 kvalpoäng, den fjärde snabbaste 40 kvalpoäng, 

den femte snabbaste 39 kvalpoäng, den sjätte snabbaste 38 kvalpoäng, den sjunde snabbaste 37 kvalpoäng, osv. 

Deltagare som ej fullföljt ett heat (DNF) erhåller lika många kvalpoäng som den långsammaste deltagaren, minus ett 

poäng, när man antar att alla startande vid tävlingstillfället klassificerats. 

Deltagare som ej startat ett heat (DNS) och deltagare som uteslutits ur ett heat (EXC) erhåller inga kvalpoäng.  

Deltagare som ej startat ett heat (DNS) klassificeras före deltagare som uteslutits ur ett heat (EXC). 

Deltagare betraktas som startande i ett heat när bilen korsat startlinjen för egen maskin vid en godkänd start. 
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Dessa kvalpoäng som erhålls i kvalomgångar räknas ej som mästerskapspoäng. 

I de fall ett heat startas om och en deltagare startade i den första starten, men inte har möjlighet att starta i det heatet 

som fullföljs, skall klassificeras som ”DNF” istället för ”DNS” och erhåller därav tillämpligt antal poäng. 

Deltagare som man har vetskap om att de ej kommer till start skall utelämnas från den publicerade startlistan. Efter 

det att första heatet i en kvalomgång startat, kan en ej startande deltagare endast ersättas om dens frånvaro betyder 

att heatet har färre än tre startande. 

Efter kvalomgångarna, sammanställs alla deltagares kvalpoäng som de erhållit i de tre kvalomgångarna i en 

preliminär resultatlista. I de fall deltagare erhållit samma kvalpoäng räknas snabbaste tid i den tredje kvalomgången 

därefter placering i andra omgången och sist placering i första omgången.  

För att bli upptagen på den tillfälliga resultatlistan, måste en deltagare korsat mållinjen och klassificerats i minst ett 

heat.  

Mästerskapspoäng efter kvalomgångarna utdelas enligt följande: 
     

1;a  16 poäng 

 2;a  15 poäng 

 3;a  14 poäng 

 4;a  13 poäng 

 5;a  12 poäng 

 6;a  11 poäng 

 o.s.v ner till 16;e   1 poäng 

I varje heat under kvalomgångarna måste varje deltagare köra ett joker lap. Deltagare som inte kör sitt joker lap 

bestraffas med ett tidstillägg på 30 sekunder.  
 

2.6 Semifinaler 

Semifinal körs över 5 varv. 

De bästa 12 förarna som erhållit mest kvalpoäng i kvalomgångarna 1-3 tar plats i två styck semifinaler.  

Inplacering i semifinalen är efter sammanräkningen av erhållna kvalpoäng från kvalheaten 1-3. 

Val av startspår i ledet sker efter att högst kvalpoäng från kvalomgångarna 1-3 väljer först. 

Startuppställning på 3 led (2-2-2). 

Semifinal 1: Placering 1-3-5-7-9-11 

Semifinal 2: Placering 2-4-6-8-10-12 
 

För att genomföra semifinaler krävs att minst 8 tävlande har genomfört kvalomgång 1 (minst 4 bilar per semi-final), 

i de fall semifinaler ej genomförs går de 6 bästa förarna med mest kvalpoäng i kvalomgångarna 1-3 direkt till final.  

Mästerskapspoäng i varje semifinal utdelas enligt följande: 
 

 1;a 6 poäng 

 2;a 5 poäng 

 3;a 4 poäng 

 4;a 3 poäng 

 5;a 2 poäng 

 6;a 1 poäng 
 

Om någon förare ej kan ta plats i semifinalen (bilen kan ej ta sig till start för egen kraft/maskin) blir den ersatt av 

nästa kvalificerade deltagare (den deltagare med flest erhållna poäng som inte deltar i semifinalen) o.s.v.           

Denna ersättningsdeltagare placeras på sista plats i startuppställningen och övriga deltagare fyller upp den plats som 

lämnats vakant.  

De sex förare från semifinalerna som inte går vidare till final, skall inordnas i resultatlistan efter erhållna 

mästerskapspoäng i tävlingen. Vid lika poäng placeras den som erhållit mest kvalpoäng före, vid lika kvalpoäng 

placeras den med bästa tid i kvalomgång 3 före och därefter placering i andra omgången och sist placering i första 

omgången.  

Deltagare som utesluts från en semi-final oavsett skäl, erhåller inga poäng i den semi-finalen. 

I semifinal måste varje deltagare köra ett joker lap. Deltagare som inte kör sitt joker lap bestraffas med uteslutning. 

2.7 Final 

Final körs över 5 varv. 

Placering 1 – 2 – 3 i varje semifinal går till final. 

Startuppställning på 3 led (2-2-2). 
 

Final:  Båda vinnarna i respektive semifinal står i första led. 

            Båda andra placerade i respektive semifinal står i andra led. 
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            Båda tredje placerade i respektive semifinal står i tredje led. 

 Deltagare som har erhållit flest mästerskapspoäng i tävlingen väljer spår i resp. led.  
 

Mästerskapspoäng i final utdelas enligt följande: 
     

 1;a 8 poäng 

 2;a 5 poäng 

 3;a 4 poäng 

 4;a 3 poäng 

 5;a 2 poäng 

 6;a 1 poäng 
 

Om någon förare ej kan ta plats i finalen (bilen kan ej ta sig till start för egen kraft/maskin) blir den ersatt av nästa 

kvalificerade förare (den fjärde-placerade semifinalisten med flest erhållna poäng som inte deltar i finalen) o.s.v. 

Denna ersättningsdeltagare placeras på sista plats i startuppställningen och övriga deltagare fyller upp den plats som 

lämnats vakant. 

Den totala mästerskapspoängsumman från kvalomgångarna, semifinal och final tar föraren med sig i mästerskapet. 
 

Vinnare av finalen är vinnare av dagens tävling. De sex förare i finalen inordnas i resultatlistan efter position i 

finalen.  

Deltagare som utesluts från en final oavsett skäl, erhåller inga poäng i den finalen. 

I de fall två eller fler förare utesluts (EXC) inordnas de i resultatlistan efter erhållna mästerskapspoäng i tävlingen, 

vid lika poäng placeras den som erhållit mest kvalpoäng före, vid lika kvalpoäng placeras den med bästa tid i 

kvalomgång 3 före och därefter placering i andra omgången och sist placering i första omgången. 

I final måste varje deltagare köra ett joker lap. Deltagare som inte kör sitt joker lap bestraffas med uteslutning. 

2.8 Pole Position 

Pole position i semifinal och final bestäms av om första kurvan är till höger eller vänster enligt banlicens. 

Startuppställning enligt skiss längst till höger (VM) sker när banlicens endast tillåter 5 bilar i bredd. 
 

 

    2 1 (PP)  1 (PP) 2        2  1 (PP) 

      4 3  Höger   Vänster  3 4         4  3 Höger 

6 5          5 6  6  5  (VM) 
 

2.9 Startmetod 

2.9.1 Startmetod 

 Bilarna startas med ljussystem. 

 Endast en provstart per bil före startuppställningsplatsen är tillåtet. 

 Startpersonal med skylt står vid varje bil.  

 När bilarna ställs upp finns inget ljus aktiverat.  

 Vid klartecken från starter, tänds det röda ljuset och startpersonalen drar in skyltarna och kollar ”tummen upp” 

med förare.  

 Om bil står felplacerad när rött ljus tänds skall detta indikeras genom ljud och eller ljussignal till startern. Detta 

är inte tjuvstart. Startern avbryter i detta fall starten och startar om proceduren. 

 Därefter lämnar startpersonalen startplattan. 

 När startpersonalen nått en förutbestämd punkt och startern anser att det är klart för start visas ”Ready to Race” 

skylt från en fast position vid sidan av banan.  

 Start sker genom att grönt ljus tänds eller att rött ljus släcks, vilket klarställs senast på förarsammanträdet. Start 

sker under tiden ”Ready to Race”skylt visas. 

 Övervakning av startprocedur kan även ske med kamera. 

 

2.9.2 Tjuvstart 

 Tjuvstart bör indikeras automatiskt där varje bil är individuellt övervakad.  

 System med fotocell är att föredra. Bilen skall placeras max. 12 cm (+/- 2 cm) från reflex, eller liknande 

givares indikeringsläge. Övervakning av tjuvstart kan även ske med kamera. 

 Tävlingsledare äger rätt att besluta om tjuvstart. 

 Om bilen rör sig inom startzonen betraktas det inte som en tjuvstart, om inte bilen passerar 

indikatorn/startlinjen innan det gröna ljuset tänds eller rött ljus släckts. 

 Om bil passerar indikatorn/startlinjen då det röda ljuset är tänt och innan grönt ljus tänds eller rött ljus släcks 

bedöms detta som tjuvstart.  

 För att stoppa heatet/finaler vid tjuvstart skall röd flagga visas, heatet skall omstartas omgående. Eventuellt 

utdelade bestraffningar kvarstår vid omstart. 
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 I de fall en tjuvstart inträffar, skall alla bilar återvända till sin ursprungliga startposition och startproceduren 

börjar om igen. 

 Bestraffning vid tjuvstart är 2 x joker lap d.v.s. alternativspåret, joker lap skall passeras 2 gånger. 

Bestraffningen visas med en ”2 x Jokerlap” skylt/flagga för den bil som tjuvstartat.  

 Samtliga i heatet meddelas via svart/vit skylt/flagga att de står under observation, vilket innebär att den av dem 

som tjuvstartar, utesluts från heatet. 

2.10 Stopp av heat. 

2.10.1 Stopp och omstart av Heat 

Skulle det visa sig nödvändigt att stoppa ett heat p.g.a. att banan är blockerad efter en olycka, tjuvstart, ogynnsamt 

väderförhållande eller av annan orsak, som gör det farligt att fortsätta, skall tävlingsledaren beordra att röd 

flagg/ljus visas på alla posteringar samt vid mållinjen. Beslutet att stoppa ett heat kan endast tas av tävlingsledaren 

(i hans frånvaro bitr. tävlingsledare). 

Flaggan betyder att allt tävlande upphör och att förarna sänker farten och under största uppmärksamhet, samtidigt 

som man är beredd att omedelbart stanna, fortsätter till startplattan eller till annan anvisad plats för vidare 

instruktioner. Arbete och reparation av tävlingsbil samt mottagande av teknisk hjälp på anvisad plats är tillåten 

men det får ej hindra omstart av heatet. Alla eventuella bestraffningar under heatet kvarstår inför omstarten. 

I ett heat där resultatet baseras på den tid det tar för att köra full distans, ska heatet startas om över full distans.  

När tävlingsledaren bedömer att banan är klar och posteringarna kvitterat detta, kallas deltagarna till ny start 

samtidigt som 2-minuters regel inträder. Officiell klocka, placerad vid den markerade startuppställningsplatsen, 

startas i samma ögonblick.  

Om inte deltagare med bil infunnit sig inom de 2 minuter som visas på den officiella klockan, eller om bilen 

underkänts vid teknisk kontroll, kommer deltagaren att nekas start. 

Vid omstart placerar sig deltagarna på den ursprungliga startposition man hade. Deltagare som inte kan komma till 

omstart ska inte ersättas av annan. 
 

2.10.2 I ett heat där resultatet baseras på placeringen i heatet; där heatet har genomfört minst tre av fem varv, kan 

resultatet fastställas enligt de positioner som registrerades vid slutet av det sista hela varvet innan den röda flaggan 

visades. 

Förare som inte har genomfört sitt Joker Lap kommer att få en fiktiv tid tillagd till sin sluttid för de genomförda 

varven innan det slutliga resultatet beräknas.  

Denna fiktiva tid kommer att beräknas separat för varje klass.  

Den fastställda fiktiva tiden kommer att vara den genomsnittliga skillnaden mellan den snabbaste varvtiden och 

Joker Lap varvtiden för de fem snabbaste förarna i sista kvalomgången.  

Om en eller flera av de fem snabbaste förarna har tagit sitt Joker Lap under det första varvet i sitt heat, kommer 

den förarens tid att bortses från och tiden för nästa snabbaste förare (som inte har tagit sitt Joker Lap under första 

varvet i sitt heat) kommer att räknas istället.  

Den fastställda fiktiva tiden kommer att avrundas uppåt till närmaste tiondels sekund.  

Den fastställda fiktiva tiden kommer att offentliggöras tillsammans med resultatet från den sista kvalomgången. 
  

2.10.3 Omstart av heat kan ske endast: 

- När rödflagga visas under pågående heat. 

- När målflagga visats innan ledaren av heatet kört angivet antal varv. 

Allt annat betraktas som ”Force majeure”. 

Omstart skall ske över full distans. 

Förare som enligt tävlingsledningen orsakat rödflagg får ej deltaga i omstart av heat. 

Om en förare orsakar en omstart på grund av vårdslös körning kan föraren uteslutas av tävlingsledaren. 

Tävlingsledare äger rätt att bedöma om ett heat, semi och final ska startas om även efter målflagg, om det är 

förorsakat av någon tävlingsteknisk felaktighet. 

2.11 Målgång 

Målflagga kommer att ges så snart den ledande bilen har fullföljt hela tävlingsdistansen genom att korsa mållinjen 

på banan. 

Skulle av någon anledning målflaggan ges innan den ledande bilen fullföljt hela tävlingsdistansen, kan 

tävlingsledningen beordra att omstart skall ske. 

Deltagare som ej fullföljt alla varv i ett heat betraktas som att de brutit (DNF). 

Skulle målflaggan fördröjas av någon anledning, bedöms heatet vara avslutat när det skulle ha varit avslutat. 
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2.12 Prisutdelning 

Prisutdelning avhålls direkt efter avslutad finalkörning. Priser/Pokaler utdelas till placering 1-2-3. 

Prisutdelningen skall hålla hög standard och föraren skall vara iklädd föraroverall och en keps tillhandahållen av den 

specificerade däckleverantören. 

Kepsen från STCC AB:s däckleverantör ska vara på från Parc Fermé till efter prisutdelning/Presskonferens. 

2.13 Parkeringsdepå. 

Varje deltagare erbjuds en depåplats om max 108 kvm. (rektangel ex. 12 x 9 m). I depån skall finnas högtryckstvätt 

för biltvätt med minst två platser. 
 

2.13.1 Bestämmelser parkeringsdepån  
- Fordon får inte framföras fortare än normal gånghastighet, dvs. max 5 km/tim. 

- All form av provkörning med tävlingsfordon i parkeringsdepå är förbjudet.  

- Mini-bikes, motorcyklar, skotrar, mopeder eller liknande får ej användas. 

- 2, 3 och 4 hjuliga terrängmotorcyklar/mopeder, trädgårdstraktorer etc. som används för bogsering av tävlingsfordon och 

tävlingstillbehör får endast användas till detta syfte, för transporter. Dessa fordon skall vara märkta med samma startnummer 
som det tävlingsfordon den tillhör. 

- Brandgator (depågator) får ej blockeras. Räddningsfordon måste ha full tillgänglighet till hela depåområdet. Tävlingsledaren 

kan komma att utdöma böter vid överträdelse av dessa regler. 

- All form av öppna lågor för matlagning, reparationer och dylikt är förbjudet i parkeringsdepå. 

- Parkering av privatbilar/MC i parkeringsdepån är ej tillåtet. 

- Depåtystnad enligt tilläggsreglerna. Brott mot detta kan resultera i böter eller diskvalifikation. 

- Åverkan på asfalten med spik etc. är inte tillåten. Ev. lagning av skador kommer att debiteras förare. 

- Brandvarnare skall finnas i alla personalutrymmen. 

- Transmissionsvärmning med rullar är inte tillåtet. Minst 3 uppallningspunkter på bilen krävs vid transmissionsvärmning. 

2.13.2 Förare ha minst två godkända brandsläckare med minst 6 kg kapacitet alternativt en om 10 kg (eller motsvarande 

kapacitet i liter) tillgängliga samt en brandfilt (min. 120 x 120 cm). Dessa skall vara väl utmärkta och 

garanterade att fungera ordentligt. Minimum effektivitetsklass på brandsläckare är 34A 183BC. Vidare måste 

allt bränsle som lagras i parkeringsdepån förvaras i SIS godkända eller UN godkända behållare. Maximalt 50 

liter bränsle per bil får förvaras i tälten. 

2.14 Tävlingskörning 

All körning på banan skall ske i enlighet med FIA Appendix L, Chapter IV, Code of Driving Conduct on Circuits, 

Article 2.  

Det är inte tillåtet att använda framförvarandes bil som broms, eller att avsiktligt köra på annan bil. En förare får inte 

hindra en medtävlande att köra om. 

Förare som gått i mål och flaggats av, ska fortsätta in på nästa varv och får inte stanna förrän i parkeringsdepån 

(parc-ferme), eller på annan plats som anvisats av arrangören. 

Det är förbjudet att medföra annan person vid körning på tävlingsbanan under träning, kvalomgång, semifinal och 

final. 

Tävlingsfordon får aldrig köras mot tävlingsbanans körriktning under pågående heat. 

Vid utgången av alternativspåret/joker lap har bilar på ordinarie tävlingsbana företräde. 

2.15 Incidenter/efterkontroller 

2.15.1 Alla bilar som rapporterats ha varit inblandade i kontaktincidenter i ett heat måste visas upp för Teknisk chef 

och/eller Teknisk kontrollant om så beordrats av tävlingsledare innan fortsatt deltagande i tävlingen. Förare som 

varit inblandad i kontaktincident skall alltid genomgå läkarkontroll innan fortsatt deltagande. 

2.15.2 Om en tävlande är inblandad i en kollision eller incident får han inte lämna tävlingsområdet utan tillstånd av 

tävlingsledare, såvida han inte förts till sjukhus. Berörda tävlande måste vara tillgängliga vid tävlingstillfället tills 

det att protesttiden rörande deras händelse har gått ut. Uteblivande kan innebära att händelsen utreds och straff 

utdöms i deras frånvaro. 

2.15.3 Tävlandes bil får inte flyttas från parkeringsdepån under ett tävlingstillfälle efter besiktning utom vid avsikt att 

tävla i tävling innefattade i tävlingstillfället eller med skriftligt tillstånd av Teknisk chef och/eller Teknisk 

kontrollant. Tekniskchef och/eller Teknisk kontrollant kan när som helst kräva ombesiktning. 

2.15.4 Om en tävlande får allvarliga mekaniska svårigheter under ett heat måste han lämna banan så snabbt och säkert 

som möjligt. Föraren måste lämna bilen på ett så säkert ställe som möjligt med neutral växel och säkerställa att 

demonterbar ratt sitter fast. Förare skall vara på plats och behjälplig vid eventuell bärgning under eller efter heat.    

2.15.5 Om en bil stannar under ett heat, måste den förflyttas så fort som möjligt för att inte utgöra en fara eller hindra 

andra tävlande. Om en tävlande inte kan förflytta bilen från en farlig position, är det funktionärernas skyldighet att 
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assistera den tävlande, dock med beaktning av sin egen säkerhet. I de fall assistansen resulterar i att motorn startar 

och den tävlande återansluter till heatet kan den tävlande fortsätta utan bestraffning. Sker assistansen med 

mekaniska medel t.ex. med bärgningsfordon får den tävlande inte fortsätta heatet. 

2.16 Parc Fermé 
De bilar som har deltagit i final och fått målflagg skall av föraren tas till Parc Ferme omedelbart efter målgång. Så 

snart målflaggan visas vid mållinjen, träder Parc Fermé reglerna i kraft från mållinjen till Parc Fermé infarten. 

Bilar som inte har fullföljt och brutit behöver ej tas till Parc Ferme. 

Teknisk chef eller Teknisk kontrollant kan (efter konsultation med tävlingsledare) välja ut vilken bil som helst för 

ytterligare inspektion. Inga andra personer än funktionärer med övervakande befattningar får vistas i Parc Fermé. 

Ingen intervention av något slag tillåts såvida inte godkänd av Teknisk chef eller Teknisk kontrollant. Dock måste 

någon ansvarig för respektive bil som befinner sig i Parc Fermé vara i omedelbar närhet av Parc Fermé området. 

2.17 Vägning 

2.17.1 Vågen som används i mästerskapet kommer att tillhandahållas av arrangör/SBF. Före den första tävlingen kommer 

vågen att kalibreras. Vågen anses vara korrekt igenom hela mästerskapet. Vågtolerans enligt SBF TR 1.10.   

2.17.2 Bara besiktningspersonal och övervakande funktionärer (och förare till bilen som vägs) har rätt att vistas i 

kontrollområdet. Ingen intervention av något slag är tillåtet såvida det inte är auktoriserat av behörig funktionär. 

2.17.3 Vikten kan kontrolleras vid varje tävlingstillfälle. Bilar kommer att väljas ut slumpvis för att undergå vägning 

genom signal från tävlingsfunktionär. 

2.17.4 Om en bil inte är kapabel att nå kontrollområdet för egen maskin, kommer den att placeras under bevakning av 

funktionärer som kan ta bilen till kontrollområdet för kontroll av vikt. 

2.17.5 Inget fast eller flytande ämne, gas, annan substans eller överhuvudtaget något av liknande natur, får tillföras, 

placeras på eller tas bort från bilen (utom av Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant) efter det att den har blivit 

utvald för vägning, under eller efter avslutat heat. 

2.17.6 Tillvägagångssättet efter heat är att vågen kommer att placeras i kontrollområdet eller i Parc Fermé. Bilar kommer 

att väljas ut slumpvis för att undergå vägning genom signal från tävlingsfunktionär.  

2.17.7 Straff vid brott mot viktreglementet. Underlåtenhet att följa direktiv av tävlingsfunktionärer att väga en bil/förare 

eller underlåtenhet att följa vikt vid avslutat heat kommer att resultera i diskvalifikation av föraren från heat. 

Undantag är om teknisk chef kan konstatera att felaktigheterna uppstått genom olyckshändelse på banan under 

heatets gång. 

2.17.8 Om en tävlande skadar utrustningen under kontroll efter heat diskvalificeras föraren från resultatlistan. 

2.17.9 Om en tävlande vid något tillfälle skadar vågen avsiktligt eller genom vårdslöshet, skall den tävlande på begäran 

betala kostnaden för nödvändiga reparationer eller byte av våg. Den tävlande kommer inte att få fortsätta delta i 

mästerskapet förrän hela summan är betald. 

 

 

3. Tekniskt reglemente  

3.1 Godkända bilar 

Alla tävlande bilar måste alltid i detalj uppfylla respektive klass publicerade 2017 års Tekniska reglemente. 

Till mästerskapen inbjuds fordon till respektive klass pkt. 3.1.1 & 3.1.2  
 

En förare får bara använda den bilen som ursprungligen besiktigades för tävlingstillfället.  
 

Bilar kan märkas med plomber fastsatta på icke-demonterbara delar av bilens stomme av Teknisk chef eller Teknisk 

kontrollant. Det är förbjudet att använda reservbilar. Delad bil är inte tillåtet. 
 

3.1.1 SuperCar 

Bilar enligt Tekniskt reglemente FIA Appendix J artikel 279 – 2016 (published on 14.12.2015 – corrected on 

17.03.2016). 

Bilar med enligt STCC AB godkänd dokumenterad avvikelse från Art 279-2016 som istället följer Art 279 av 

äldre version och/eller bilar utgången homologering kan tillåtas efter beslut av STCC AB. Ansökan för bil med 

avvikelse från Art 279-2016 skall skickas till STCC AB senast 6 veckor innan första tävling bil skall delta. 

3.1.2 RX2 

Bilar enligt Tekniskt reglemente RX2 (SuperCar Lites) - 2017. 
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3.2 Speciella tekniska direktiv för Mästerskapet 

3.2.1 Alla tävlande måste montera permanenta MyLaps TranX 260 transponder enligt Teknisk chefs specifikationer för 

korrekt tidtagning. Tidtagningstransponderns exakta position är enligt beskrivning i respektive klassreglemente. 

Dessa transpondrar måste vara på plats och fungera korrekt vid alla mästerskapets testdagar, fria träningar, 

kvalomgångar, semifinaler och finaler. Justering och service på dessa transpondrar får enbart utföras av 

auktoriserad STCC tidtagningspersonal. Tävlande kommer att debiteras av STCC AB för reparationer eller utbyte 

av transpondrar som skadas eller missköts. Tävlande får inte placera elektronisk tidtagningsutrustning inom fem 

(5) meter från den officiella start & mållinjen eller andra tidtagningslinjer vid något tävlingstillfälle. Utrustning 

placerad inom dessa zoner kommer att flyttas. All elektrisk tidtagningsutrustning som placeras utmed 

tävlingsbanan skall vara märkt med startnummer och team. Utrustningen måste vara avstängd när andra klasser 

kör. Tidtagningstransponder kan beställas av STCC AB vid anmälan. Om förare inte skaffat egen transponder eller 

att den ordinarie ej fungerar kan sådan hyras mot en kostnad av SEK 800 (+25% moms) per tävlingstillfälle, i 

denna kostnad ingår en depositionsavgift på SEK 400 (+25% moms) som återbetalas om transponder återlämnas 

direkt efter tävlingstillfällets slut (en deposition av körkort istället för depositionsavgift är också möjlig). 

3.2.2 Bränslebestämmelser Supercar: Bränslebestämmelser enligt SBF:s Gemensamma Regler G 16 eller det FIA 

godkända bränslet för Supercar. Enbart bensin är tillåtet som bränsle. 

3.2.3 Bränslebestämmelser RX2: Enhetsleverantör av bränsle till mästerskapet, utsedd av organisationen, är Circle K 

med det specificerade bränslet milesPLUS 98. Alla detaljer rörande bränslets specifikation, försäljning, leveranser, 

etc kan fås av TBA . Detta är det enda bränsle som får användas av de tävlande vid alla mästerskapstävlingar. Det 

är inte tillåtet att förändra det levererade bränslets innehåll och inte heller att tillsätta några som helst tillsatser till 

bränslet. All beställning och inköp av bränsle är på de tävlandes ansvar. Inget bränsle, förutom det som har 

beställts av den tävlande, kommer att vara tillgängligt vid tävlingstillfällena. 

3.2.4 Användandet av någon specifik anordning, vare sig i bilen eller utanför, för att sänka bränslets temperatur under 

den omgivande miljöns naturliga temperatur är förbjudet. 

3.2.5 Under tävlingstillfället äger förutom Teknisk chef/ Teknisk kontrollant, en av tävlingsledare utsedd funktionär, rätt 

att av deltagarna erhålla fri och obehindrad tillgång till att ta bränsleprov från tävlande bilar och/eller behållare 

som används för bränslepåfyllning. Dessa bränsleprov kommer att utföras i enlighet med för proceduren fastställd 

regel hos SBF. Dessa prover kan analyseras och jämföras med gällande SBF Bränslebestämmelser. Analysen 

utförs på/av FIA/SBF godkänt laboratorium. Tävlingsledare kan utestänga tävlanden från mästerskapet tills det att 

ärendet avgjorts. 

3.2.6 Ingen påfyllning och/eller dränering av bränsle är tillåten under/efter träning och på startuppställningsplatsen, 

under ett heat, eller innan besiktning efter genomfört heat utförts. Minst 2 liter bränsle måste finnas kvar i tanken 

efter avslutat heat. Underlåtenhet att uppfylla detta kan resultera i diskvalifikation av den tävlande i heatet.  

3.2.7 Ingen signal av något slag får utväxlas mellan en bil i rörelse och någon kopplad till bilens anmälare, team eller 

förare undantaget följande: 

- Läsliga meddelanden på en tavla i bandepån (Pit-board). 

- Kroppsrörelser av föraren.  

- Verbal kommunikation mellan förare och team med radio, användande en godkänd frekvens (paragraf 3.3). 

- Lap trigger signaler från depån till bilen. Sändare för varvmarkering skall vara batteridrivna och vara fristående (ej 

sammankopplad till någon annan depåutrustning med kablar eller optiska fibrer) och icke kapabel att ta emot extern 

information. Sådana lap triggers skall använda en sändare med en arbetsfrekvens över 10GHz (radio eller optisk). Dessa får 

inte användas för överföring av någon annan data från depån till bilen än varvmarkeringen. Varvmarkeringsdata måste 

sändas upprepade gånger och måste bevisligen vara konsekvent.   

- Elektromagnetisk strålning mellan 2,0 och 2,7 GHz är förbjuden förutom vid skriftligt tillstånd av STCC AB. 

3.2.8 Användande av tejp på bilens utsida är ej tillåtet, utom vid så kallade kraschreparationer i samband med träning 

och heat och utom vid användande av dekaler. Övertejpning av kylluftintag är tillåtet helt eller delvis men endast 

med tejp med samma färg som bakgrunden. 

3.2.9 Rutor skall under tävling vara stängda, sidoruta på icke förarsida får vara öppen till högst ¼. 

3.2.10 Användande av glykol i bilens kylsystem är ej tillåtet. 

3.2.11 Alla bilar skall alltid uppfylla ljudreglemente i enlighet med 2017 SBF TR 4 Rallycross (95 db LAF max). 

3.2.12 Obligatoriskt inbord enhets kamera system. Varje tävlande skall installera en inbord kamera i varje bil som man 

deltar med i mästerskapet. Dessa kameror skall installeras helt i enlighet med gällande instruktioner och skall 

fungera (spela in) under hela tävlingstillfället då bilen är på tävlingsbanan. Alla tävlande är själva ansvariga för att 

anskaffa detta system och för att det installeras samt fungerar på ett korrekt sätt. Alla kostnader i samband med 

detta system är på den tävlandes ansvar. 
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3.2.13 Brandsläckningssystem. Förtydligande avseende brandsläckningssystemets utlösningsmöjlighet. Enligt tekniska 

reglementet skall bilarna vara utrustade med brandsläckningssystem enligt FIA Appendix J - Art 253.7. 

Brandsläckningssystemet skall kunna utlösas av förare fastspänd i normal körställning och från utsidan. Ur 

säkerhetssynpunkt skall detta kunna ske under hela tävlingsmomentet från start av fri träning, kvalomgångar, 

semifinaler och final till tidpunkt för Parc Ferme tidens utgång respektive när bilen övergår till teamet. Undantag 

kan endast ges av ansvarig Teknisk kontrollant. 

3.2.14 Bogserögla måste ha en minsta håldiameter på 60 mm och vara av band-modell, tillverkad av ett mjukt material. 

Bogseröglans konstruktion och position skall vara sådan att den kan användas om bilen stannat i en sandfålla eller 

liknande. Bogseröglan skall vara utmärkt med en pil och texten ”TOW” samt målad gul, röd eller orange i kontrast 

med bilens färg. Det är obligatoriskt att varje bil skall vara utrustad med en bogserögla fram på bilen samt en 

bogserögla i bak. Teknisk chef reserverar sig rätten att beordra de tävlande att ändra bogseröglans 

utformning/konstruktion. 

3.2.15 Alla bilar skall vara utrustade med en självtätande snabbkoppling som kan användas av Teknisk kontrollant för att 

ta bränsle från bilens bränsletank. Denna snabbkoppling skall vara FIA-godkänd (se FIA Technical list Nr. 5) och 

monterad på lättillgängligt ställe på bränslets matarledning/rör i motorrummet. Det skall vara möjligt att montera 

en slang på denna snabbkoppling. Snabbkopplingen skall vara monterad i ett ej låsbart utrymme i motorutrymmet. 

Denna snabbkoppling kan användas för att ta bränsleprov samt för att simulera ett slangbrott. 

3.3 Radio  

3.3.1 Radiokommunikation mellan förare och depåpersonal är tillåten. 

3.3.2 Radiofrekvenser använda av tävlande och team måste vara licensierad för bruk inom respektive land. STCC AB 

måste meddelas vid mästerskapets anmälan före starten av säsongen vilken radiofrekvens som kommer att 

användas av tävlande och team. Eventuella ändringar av radiofrekvens skall alltid meddelas och godkännas av 

STCC AB innan användande. STCC AB förbehåller sig rätten att när som helst under säsongen kräva att licensen 

visas för att verifiera användandet av en frekvens av tävlande och team.  

3.3.3 I händelse av att den radiofrekvens som används av tävlande och team kolliderar med en frekvens som används av 

banans eller den lokala räddningstjänsten eller annan tredje part, skall tävlande och team omedelbart ändra sin 

frekvens till en icke kolliderande frekvens som är till belåtenhet för STCC AB och i överensstämmelse med 

kraven och tidigare godkännande. Tävlande och team kan bestraffas från heat tills en ändring av frekvensen har 

utförts. 

3.3.4 Om en tävlande och team önskar byta frekvens måste de först få ett godkännande från STCC AB. 

3.3.5 Det är inte tillåtet att förvränga radioöverföringarna eller koda dem på något sätt. 

3.4 Ekipagens exteriör (utseende). 

3.4.1 Fyra nummerdekaler tillhandahålls av STCC AB före starten av mästerskapet och ytterligare dekaler finns 

tillgängliga vid tävlingstillfällena. Dessa dekaler med maximala måtten 50 cm höjd x 50 cm bredd, får inte under 

några omständigheter modifieras. Kräver fastsättningen av dekalen att man klipper i den för att passa bilens 

öppningar, måste detta göras utan att man vanställer mästerskapets identitet, logo eller sponsorns logo. Ingen bil 

kommer att tillåtas att träna eller tävla i någon av mästerskapets tävlingstillfällen utan att ha dekalerna anbringade 

på ett korrekt sätt. Dekalerna skall anbringas på bakre sidofönster, framruta och bakruta enligt skiss RX1-2017, på 

var sida av den tävlande bilen. Tävlingsledare har rätt att direkt och efter eget bedömande upprätthålla exakt 

placering av nummer dekalerna. Placeringen av dekalerna är föremål för godkännande av STCC AB. 

3.4.2 Varje tävlande måste alltid ange startnummer och förarens efternamn samt initial i förnamn på undre halvan av 

båda bakre sidofönster samt på framrutan och bakrutan på den tävlande bilen. Dessa dekaler tillhandahålls av 

STCC AB.  

3.4.3 Officiella mästerskapsdekaler måste anbringas på framrutan, bakrutan, överdel framdörrar, registreringsskyltens 

främre ordinarie plats samt på två platser på vardera främre och bakre stötfångaren (däckleverantör) enligt skiss 

RX1-2017 på alla tävlande bilar. Dessa dekaler kommer att tillhandahållas av STCC AB. Ingen bil kommer att 

tillåtas att träna eller tävla i någon av mästerskapets tävlingstillfällen utan att ha de officiella mästerskapsdekalerna 

anbringade på ett korrekt sätt. Beslut angående placering, storlek och typ på dessa dekaler vilar uteslutande alltid 

på STCC AB. STCC AB: s reklamutrymme på framrutan och bakrutan omfattar 20 cm i höjd och full bredd överst 

på rutan.  

3.4.4 Varje förare måste alltid bära ett mästerskapsemblem tillhandahållen av STCC AB (ung. storlek 10 x 5 cm) och ett 

emblem från däckleverantören (ung. storlek 13 x 6 cm), på övre delen av bröstkorgen på föraroverallen. Emblem 

skall anbringas på föraroverall enligt skiss RX2-2017.  
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3.5 Besiktning 

3.5.1 Att visa upp bilen för besiktning anses underförstått betyda att bilen uppfyller reglementet. Bilen skall vara i fint 

skick, riktad och snyggt lackerad. Bil måste vara godkänd i besiktningen innan den får delta i träning och heat. 

Tävlande måste uppvisa ASN vagnbok för besiktning på varje bil som skall delta vid varje tävlingstillfälle. 

3.5.2 Om en bil valts ut av Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant för besiktning efter ett heat, är det förarens ansvar 

att bilen tas direkt till besiktning eller Parc Fermé området utan dröjsmål och i exakt samma skick som den 

avslutade heatet. Överträdelse av detta kan resultera i diskvalifikation av den tävlandes tävlingsresultat.  

I de fall en eller flera komponenter plomberas för att kontrolleras vid en senare tidpunkt ansvarar anmälaren för 

alla ökade kostnader som uppkommer när komponenten/erna slutligen kontrolleras.  

3.5.3 Underlåtenhet att tillåta eller underlätta besiktning efter heat kan vara ett brott mot reglementet och kan leda till 

diskvalifikation från heat beslutat av tävlingsledare. 

3.5.4 Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant kan kräva att tävlanden utför nödvändig nedmontering och vid 

uteblivelse kan tävlingsledare arrangera nedmontering och debitera den deltagande för kostnaden. Tävlanden 

kommer inte att tillåtas delta i mästerskapet förrän kostnaden är reglerad. 

3.5.5 Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant skall av anmälaren ges fri och obehindrad tillgång att när som helst och 

var som helst kunna inspektera och/eller mäta bil anmäld till mästerskapet. 

3.5.6 STCC AB förbehåller sig rätten att under säsongen företa detaljerad analys av all elektronisk utrustning använd av 

deltagarna och allt annan relaterat material, för att försäkra sig om att dessa inte innehåller några element som kan 

användas för att bryta mot reglementet. Tävlande skall på uppmaning tillhandahålla all elektronisk utrustning, 

källkoder, program, maskin koder och all annan utrustning nödvändig för att garantera att en fullständig kontroll 

och analys till Teknisk chef eller Teknisk kontrollant för besiktning av en av STCC AB utsedd analytiker. 

Kostnaden för analysen och kontrollen skall bäras, i sin helhet, av tävlanden. Såvida inte brott mot reglemente 

föreligger, hålls detaljerna av denna analys konfidentiellt av STCC AB och tävlanden. Underlåtenhet att tillåta 

eller förenkla inspektion av elektronisk utrustning kan vara ett brott mot reglementet, vilket kan leda till 

diskvalifikation från mästerskapet av tävlingsledare. 

3.5.7 Varje bil som, efter att ha blivit godkänd vid besiktning, nedmonteras eller modifieras på något sätt som kan 

påverka dess säkerhet eller ifrågasättande om dess överensstämmande med reglementet alternativt varit inblandad 

i olycka med liknande konsekvenser, måste visas upp för ny besiktning.  

3.6 Besiktning efter tävling 

3.6.1 Teknisk chef eller Teknisk kontrollant kan (efter konsultation med tävlingsledare) välja ut vilken bil som helst för 

ytterligare inspektion. 

3.6.2 Om den planerade inspektionen ej kan utföras på plats kommer den utvalda bilen att plomberas av Teknisk chef 

eller Teknisk kontrollant i Parc Fermé. Därefter avlägsnas bilen från Parc Fermé utan att något arbete utförts på 

den av någon representant från tävlanden såvida inte utförts på uppdrag av eller med tillåtelse från Teknisk chef 

eller Teknisk kontrollant. 

3.6.3 Den (de) utvalda bilarna transporteras sedan till angiven lämplig plats, under ledning av Teknisk chef eller 

Teknisk kontrollant. 

3.6.4 Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant reserverar sig rätten att skaffa sig en standardbil eller delar av genom 

förhyrning eller lån från oberoende källa för jämförelse. 

3.6.5 Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant skall beordra representanter för berörd tävlande att demontera bilen vid 

teknisk inspektion. Vid underlåtenhet kan tävlingsledare arrangera demontering och debitera tävlanden för 

kostnaderna. Den tävlande tillåts inte delta i mästerskapet förrän kostnaden är till fullo betald.  

3.6.6 Att bryta eller manipulera plomberingarna är förbjudet. Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant alternativt hans 

förordnande representant, kommer att meddela alla oegentligheter till tävlingsledare för bedömning och agerande.  

3.6.7 Underlåtenhet att tillåta eller förenkla någon inspektion av Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant kommer att 

bedömas som ett brott mot paragraf 3.6 och kan leda till att tävlingsledare utdömer straff enligt detta reglemente 

paragraf 4. 

3.6.8 Skulle Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant besluta att bilen eller någon komponent av bilen inte 

överensstämmer med reglementet, kommer detta att rapporteras till tävlingsledare som, efter att ha hört berörda 

parter, kommer att bedöma frågan och utdöma straff enligt paragraf 4. 
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3.7 Däck 

3.7.1 STCC AB:s specificerade däckleverantörer till mästerskapet är Avon ACB11 A53 14572M torrdäck med 

däckdimension 225/640-17"och Avon W536 15307M regndäck  med däckdimension 210/635-17” för Supercar 

samt Avon ACB11 A53 15588M torrdäck med däckdimension 205/620-17"och Avon W536 15307M regndäck  

med däckdimension 210/635-17” för RX2. Endast däck godkända och märkta av STCC AB, levererade av den 

specificerade däckleverantören är godkända att använda i detta mästerskaps, träningar och tävlingstillfällen. Alla 

nya däck som den tävlande skall använda under ett tävlingstillfälle måste hämtas ut från den specificerade 

däckleverantören vid samma tävlingstillfälle. 

3.7.2 Däcksbegränsning Supercar. Torrdäck – Maximalt Åtta (8) däck per förare och tävlingstillfälle får användas 

och av dessa åtta (8) skall fyra (4) däck vara tidigare inmärkta ifrån någon av alla de föregående tävlingstillfällena. 

Vid första tävlingen en förare deltar är det tillåtet att använda åtta (8) nya däck. Däcken får inte ha något annat 

skuret mönster, gjutet eller handskuret, än det av tillverkaren vid däckets tillverkning. Dessa är de enda torrdäck 

som kan användas för kvalomgångar, semifinal och final vid det tävlingstillfället.  

3.7.2.1 Varje förare i Supercar har under tävlingssäsongen 2017 möjligheten att märka in och använda maximalt fyra 

(4) nya eller begagnade torrdäck inmärkta i hans/hennes namn som Jokerdäck. Dessa Jokerdäck bör märkas 

in vid första tävlingstillfället en förare deltar och när de är märkta kan de användas när som helst under 

säsongens kvalomgångar, semifinaler och/eller finaler. Syftet med Jokerdäcken är att ersätta skadade eller 

slitna däck då det inte är möjligt att byta ut inmärkta däck även om de är totalskadade eller utslitna. 

3.7.3 Däcksbegränsning Supercar. Regndäck – Maximalt Åtta (8) däck per förare och tävlingstillfälle får användas 

och av dessa åtta (8) skall fyra (4) däck vara tidigare inmärkta ifrån någon av alla de föregående tävlingstillfällena. 

Vid första tävlingen en förare deltar är det tillåtet att använda åtta (8) nya däck. Det är inte tillåtet att modifiera 

tillverkarens deklarerade mönster på något sätt. Dessa är de enda regndäck som kan användas för kvalomgångar, 

semifinal och final vid det tävlingstillfället när ”Wet Race” deklarerats. 

3.7.4 Däcksbegränsning RX2. Torrdäck – Maximalt Sex (6) däck per förare och tävlingstillfälle får användas och av 

dessa sex (6) skall fyra (4) däck vara tidigare inmärkta ifrån någon av alla de föregående tävlingstillfällena. Vid 

första tävlingen en förare deltar är det tillåtet att använda sex (6) nya däck. Däcken får inte ha något skuret 

mönster, gjutet eller handskuret, annat än ett rimligt antal markeringar för kontroll av slitbanedjup, gjutna eller 

handskurna av tillverkaren vid däckets tillverkning. Dessa är de enda torrdäck som kan användas för 

kvalomgångar, semifinal och final vid det tävlingstillfället. 

3.7.5 Däcksbegränsning RX2. Regndäck – Maximalt Sex (6) däck per förare och tävlingstillfälle får användas och av 

dessa sex (8) skall fyra (4) däck vara tidigare inmärkta ifrån någon av alla de föregående tävlingstillfällena. Vid 

första tävlingen en förare deltar är det tillåtet att använda sex (6) nya däck. Det är inte tillåtet att modifiera 

tillverkarens deklarerade mönster på något sätt. Dessa är de enda regndäck som kan användas för kvalomgångar, 

semifinal och final vid det tävlingstillfället när ”Wet Race” deklarerats. 

3.7.6 Wet Race. När skylten “Wet Race” visas kan föraren fritt välja mellan torrdäck eller regndäck. Regndäck får 

endast användas när ”Wet Race” deklarerats. Föraren måste förutsätta att tävlingsledningen ej avbryter 

kvalomgång, semifinal och/eller final. 

3.7.7 Däcken bör monteras på fälg och skall presenteras för Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant för in märkning 

med id-nummer innan användande. Inmärkta däck kan EJ bytas ut. Tidigare inmärkta däck måste alltid märkas om 

när de används vid ett annat tävlingstillfälle och får inte användas av någon annan förare än de ursprungligen var 

inmärkta för. Det är inte tillåtet att använda däck som är inmärkta för en annan förare. Alla inmärkta däck vid ett 

tävlingstillfälle är att betrakta som använda vid det tillfälle bilens transponder indikerat att bilen har kört ut på 

banan.  

3.7.8 All form av däckvärmning/värmebevarande anordning är förbjuden. Ingen mekanisk och/eller kemisk 

däckbehandling eller däckblandning är tillåten. Ingen annan form av konstgjord uppvärmning eller 

värmebevarande av däck eller hjul är tillåten. Det är ej tillåtet att applicera tejp eller liknande på däck/däcksidor. 

3.7.9 Användande av varmluftpistoler eller liknande utrustning för att skrapa rent däck är inte tillåtet. 

3.7.10 Tävlande måste försäkra sig om att däck använda vid varje tävlingstillfälle överensstämmer med reglementet. 
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4. Bestraffningar 

Bestraffningar kan ske enligt SBF:s och STCC:s reglemente. 

Tävlande, anmälare eller funktionär kan bestraffas för brott mot tävlingsbestämmelser. Även medhjälpare som biträder 

tävlande/anmälare eller funktionär kan bestraffas. Detta oavsett om medhjälparen är medlem i en förening eller ej. 

Medhjälparen, som kan utgöra mekaniker, ledare, tränare, teampersonal eller förälder, kan bestraffas. Om medhjälpares 

förseelse har påverkat eller kan ha påverkat tävlingsresultatet kan även förare/anmälare tävlings bestraffas. 

4.1 Villkor 

Villkoren i detta tävlingsreglemente är grundläggande för förhållandet mellan Svenska Bilsportförbundet, STCC AB 

och respektive tävlande och team. Ett avsteg mot detta reglemente kan medföra en bestraffning både enligt Svenska 

Bilsportsförbundets reglemente samt STCC:s reglemente.  

4.2 SBF:s regler  

Enligt SBF:s Gemensamma regler (G) Tävlingsbestraffning G 15, Tävlingsregler Rallycross/Backe (RC/B) 2017 

samt Mästerskapsregler SM och JSM i Rallycross 2017 med undantag enligt här nedan. 

Överklagan enligt SBF:s Gemensamma regler G 15. Protest enligt SBF:s Gemensamma regler G 15. 

Förbundsbestraffningar enligt SBF:s Gemensamma regler G 14. 

Tävlingsledare kan utdöma en eller flera tävlingsbestraffningar, samtidigt om tillämpligt och/eller istället för eller 

som tillägg till andra bestraffningar, till tävlande som varit inblandad i en incident. 

4.2.1 Tjuvstart 

I kvalheat, semifinal och final bestraffas felande deltagare med ett extra joker lap. Vid en andra tjuvstart utesluts 

den deltagare som orsakat tjuvstarten andra gången. 

4.2.2 Alternativspår/Joker lap 

Kvalheat: Ej utfört alternativspår bestraffas deltagare med tidstillägg på 30 sek.  

Semifinal/Final: Ej utfört alternativspår bestraffas deltagare med uteslutning ur semifinal/final med placering sist 

och utan poäng. 

Deltagare som kör alternativspåret mer än en gång bestraffas enligt beslut av tävlingsledare. 

4.3 Straffskala 

Följande lista med exempel är inte fullständig. Tävlingsledare har fullständiga rättigheter att besluta om 

bestraffningar. 

Benämning Bestraffning 

01 Anmälan av fordon som inte överensstämmer med reglementet Nekad start 

02 Saknad av giltig licens eller vagnbok Nekad start 

04 Ej betalat mästerskapsavgift och/eller tävlingsavgift Nekad start 

06 Fordonet överensstämmer inte med säkerhetsbestämmelserna Tävlingsledarbeslut 

07a Sen ankomst till startuppställning av heat (2-min. regeln)                      Nekad start (DNS) / Ersättningsdeltagare 

07b Underlåtenhet att meddela att man ej kommer till start Tävlingsledarbeslut 

08 Sigill/märkningar monterade av tekniker saknas  Uteslutning 

09a Kör utanför banan med avsikt att tjäna tid eller flyttar banmarkeringar Tävlingsledarbeslut 

09b Ojust körning / följer ej ”Code of Driving Conduct” Tävlingsledarbeslut 

10 Tjuvstart se paragraf 4.2.1 

11 Ej respekterat gällande posteringssignal Tävlingsledarbeslut 

12 Förares säkerhetsutrustning följer ej reglementet Tävlingsledarbeslut 

13 Manipulerat eller försökt manipulera sigill/märkningar Uteslutning 

14 Ej följt reglerna för Parc Ferme. Tävlingsledarbeslut 

16 Ej utfört alternativspår/Joker lap se paragraf 4.2.2 

17 Ej korrekt temperatur på däcken Tävlingsledarbeslut 

18 Medvetet vårdslös kontakt mellan förare/bilar efter målgång Tävlingsledarbeslut 

20 Ej närvaro vid förarsammanträde Böter 500:- 
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21 Användande av bränsle eller däck som ej följer reglementet Uteslutning 

22 Ej följt säkerhetsbestämmelser gällande hastighet till och från tävlingsbanan    Tävlingsledarbeslut 

Protester skall ske i enlighet med paragraf 4.2 och åtföljas av en avgift på SEK 3500.    

Om protesten kräver demontering och återmontering av olika delar av en bil, måste den protesterande göra en extra 

deposition på upp till högst 10.000 kronor. 

Eventuella protester och/eller överklaganden gällande semi-finalerna kan behandlas efter finalen. 

Tidstillägg och nekad start p.g.a. sen ankomst till startuppställning är ej möjliga att överklaga. 

Filmmaterial från tävlandes egna ombordkameror kan inte användas som underlag för eller bevis i 

tävlingsledarärenden, domarärenden, protester, överklaganden eller motsvarande. 

4.4 STCC:s reglemente  
STCC AB kan, som alternativ och/eller tillägg till att diskvalificera tävlande eller team från tävling/mästerskapet, 

förelägga ett eller flera påföljder/avgifter som ett villkor för fortsatt deltagande i mästerskapet.  

4.5 Förlust av poäng 
Förlust av mästerskapspoäng (även om detta skulle innebära att tävlanden hamnar på minuspoäng). 

4.6 Osportsliga fördelar 
Om enligt STCC AB, någon tävlande och/eller team skaffat sig osportsliga fördelar (oavsiktligt eller inte) genom 

avsteg från reglementet, antingen genom egna eller andra tävlandes eller teams handlingar, kan STCC AB besluta 

om en eller flera påföljder/avgifter för att kompensera för dessa fördelar.  

 

 

 

 

 

5. Anmälan 

Alla förare, anmälare och team måste anmälas till STCC AB för mästerskapet. En komplett anmälan som görs på 

webbadressen http://anmalan.stcc.se måste vara mottagen av STCC AB före den 15 mars 2017. STCC AB har rätt att 

acceptera eller avvisa varje anmälan mottagen efter den 15 mars 2017. Vid acceptans av sådan anmälan utgår en avgift 

om 10 % extra utöver ordinarie avgift. Anmälan är först komplett i och med att fullständig betalning av 

mästerskapsavgiften betalats till STCC AB samt att undertecknad ansvarsförbindelse är STCC AB tillhanda. När anmälan 

är godkänd av STCC AB utgör den ett bindande kontrakt och kan bara dras tillbaka utan avgift med STCC AB:s 

medgivande. Samtliga berättigade att deltaga i tävlingen om SM skall i möjligaste mån beredas plats att deltaga. 

5.1 Mästerskapsavgift 
Förares mästerskapsavgift för klassen SuperCar är 50 000 kronor (+6% moms) och för klassen RX2 40 000 kronor 

(+6% moms). Denna mästerskapsavgift skall betalas mot faktura till STCC AB senast 5 april 2017. 

Mästerskapsavgift inkluderar tävlingsavgift till alla mästerskapstävlingar ingående i serien med ett eluttag El 230V 

10A samt 5 styck entrébiljetter till tävlingsdagen, en Unisorbmatta, startnummeravgift, 5 passerhandlingar till 

teampersonal, mästerskapsdekaler och namnskylt till tält. 

Återbetalning av mästerskapsavgiften kommer ej att göras. 

5.2 Anmälan enstaka tävlingar 
Förare/anmälare kan tillåtas att delta i enstaka tävlingar i Mästerskapet efter beslut av STCC AB. 

5.3 Återbud till tävling 
Eventuella återbud skall alltid meddelas STCC AB e-mail: anmalan@stcc.se så fort förhållandet är känt. Vid 

återbud senare än 10 dagar före tävlingstillfället lämnas återbud också till respektive arrangör. Återbud inkomna 

senare än tisdagen 10 dagar före tävlingsdag kan medföra att en avgift debiteras av STCC AB om godtagbara skäl ej 

kan redovisas. 

5.4 Kontakt arrangörer: 

Grenland Motorsport Senter Arvika 

NMK Grenland MK Team Westom 

Postboks 90 Box 285, 671 27 Arvika, Sverige 

3901 Porsgrunn, Norge Mail: info@westom.se 

Mail: morgan.riis@coor.com 

 

Kontaktperson: Conny Nilsson, Tel. +46 70 6859270 

Kontaktperson: Morgan Riis, Tel +47 404 76 068  

  

http://anmalan.stcc.se/
mailto:anmalan@stcc.se
mailto:info@westom.se
mailto:morgan.riis@coor.com
tel:%2B47%20404%2076%20068
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Solvalla Nysum 

STCC AB Motorsport Nordjylland 

Vikdalsgränd 10A 4 tr, 131 52 Nacka, Sverige Nysumbanen 

Tel. 08-7166065 Nysumgaardsvej 8, 9610 Nørager, Danmark 

Mail: jonas.lundin@stcc.se  

 

Mail: klaus.s.knudsen@googlemail.com 

Kontaktperson: Jonas Lundin, Tel. +46 70 5579757 Kontaktperson: Klaus Knudsen 

  Götene  Strängnäs 

Götene MK Strängnäs AMS 

Järnvägsgatan 8, 533 32 Götene, Sverige Box 161, 645 23 Strängnäs, Sverige 

Mail: info@gotenemk.se 

 

 

Tel. 0152-70577 

Kontaktperson: Erik Hansen, Tel. +46 73 8327397 Mail: kansli@strangnasams.se 

 Kontaktperson: Arne Eriksson, Tel. +46 70 3400515 

5.5 Inställd Tävling/Mästerskap  
STCC AB och arrangören förbehåller sig rätten att inställa tävling om för få anmälda tävlande finns för tävlingens 

genomförande. Vid färre än 10 anmälda tävlande förbehåller sig STCC AB och arrangören rätten att ställa in tävling 

för berörd klass.  

5.6 Parkeringsdepå  
Varje arrangör kommer genom PM eller startbekräftelse att meddela den tid som man får tillträde till 

parkeringsdepån. Tävlande kan placeras på gräs, grus eller asfaltunderlag.  

5.6.1 Parkeringsdepåyta  

- Varje deltagande erhåller en maximal yta om 108 kvm 10,4 x 10,4 m alternativt 12 x 9 m.   

Om arrangör har tillgång till större depå yta kan förare köpa extra depå yta mot en kostnad av 200:-/kvm. 

Inom maximalt angiven yta skall utrymme finnas för öppning av luckor och dylikt. Privatbilar, dragbilar, motorhomes, 

extra transportbilar, husvagnar, transportsläp, etc. får ej parkeras i Parkeringsdepån.  

Arrangören har rätt att flytta eventuella dragbilar, etc. ut ur parkeringsdepån. Generellt skall teams kortsida vara placerad 
ut mot depågata/brandgata. 

- Catering inom ovan nämnda ytor skall kunna särskiljas från team ifall arrangör så anser samt vara godkända av 

myndigheter och arrangörer.   

Vid all catering utöver den för teamets egen personal, var vänlig kontakta respektive arrangör i god tid innan tävling.  

- Parkeringsmöjlighet för dragbilar, motorhome, ev. extra transportbilar, etc kommer att arrangeras så nära parkeringsdepå 

som möjligt.  

- Team disponerar maximalt 1 meter av parkeringsdepågatan framför tält/servicefordon för uppställning av arbetsfordon 

typ fyrhjuling, däckvagn, avspärrning eller dylikt. 

- På samtliga fordon skall alltid finnas märkning som anger den tävlingsklass och startnummer som fordonet tillhör. Detta 

gäller även mopeder, ATV och ev. andra sorters fordon som skall användas i tjänsten. Fordonen får enbart framföras i 

gångfart! Max 5 km/tim. Fordonen får enbart användas för transport av material. Överträdelse kommer bötfällas. 

- Varje team skall, i samband med serie anmälan, specificera sina fordon, tält och dylikt som önskas placeras i 

Parkeringsdepå samt upprätta måttsatt skiss rörande depåönskemål vilken bilägges anmälningshandlingarna. Om det 

uppstår förändringar under säsongen skall detta omedelbart meddelas STCC AB. 

- Alla team skall mellan kl. 09.00 till 18.00 ha öppet ut mot depå gata så att publik kan erbjudas möjlighet till inblick i 

verksamheten. 

- Alla teams transportbilar och övriga fordon skall vara i fint skick och tvättade innan uppställning i parkeringsdepå. På 

samtliga fordon skall alltid finnas märkning som anger den tävlingsklass och startnummer som fordonet tillhör. 

- Team får tidigast börja packa ihop sina tält och utrustning vid den tidpunkt finalen startar. 

5.6.2 Teamen äger rätt att sälja accessoarer typ T-shirts, kepsar, pins etc. (ej sponsorsprodukter) som ansluter till 

teamen inom respektive teams parkeringsdepåyta utan kostnad till arrangören. Ytterligare 

försäljning/utställningsytor hyrs direkt av arrangören.   

5.6.3 Arrangören kommer att tillhandahålla beställd el enligt anmälan. El ej förbeställd i samband med anmälan kan ej 

garanteras, kontakta repektive arrangör. För prisuppgift och upplysningar utöver förbeställd el, kontakta 

respektive arrangör. För anslutning till arrangörens elnät skall varje team inkoppla egen jordfelsbrytare. 

Anslutningskabel till arrangörens elskåp skall vara märkt med tävlingsbilens startnummer och tävlingsklass. El 

till service, kommersiella utställare/försäljare debiteras efter offert.  

5.6.4 För avlastning av utrustning erhålls ett tillfälligt passertillstånd utfärdat av depåchef.  

5.6.5 Varje anmälare är ansvarig för betalning av avgifter för alla sina fordon i parkeringsdepå. 

mailto:klaus.s.knudsen@googlemail.com
mailto:info@gotenemk.se
mailto:kansli@strangnasams.se
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5.6.6 Tävlande bilar får bara flyttas i parkeringsdepå av person med körkort som då måste sitta bakom ratten och ha 

kontroll över bilen.  

5.6.7 Gods skickat i förväg till banan skall avtalas med respektive arrangör och vara tydligt märkt på både godset och 

fraktsedel med förarens namn, startnummer och klass. Ankomstdagen skall ej vara tidigare än 3 dagar före 

tävlingstillfälle. 

5.7 Reklam   
Reklam enligt RF:s och SBF:s generella reklambestämmelser, G 11 samt enligt respektive klassreglemente. 

5.8 Miljö 
Samtliga arrangemang i mästerskapet skall arrangeras som ”Grönt arrangemang” i enlighet med 

Riksidrottsförbundets ”Idrottens miljöhandbok”. 

För STCC AB är miljön viktig och vi arbetar konsekvent med att minska vår miljöpåverkan. Sedan år 2008 är  

STCC AB miljöcertifierat och enligt SBFs regler så skall samtliga klubbar, anläggningar samt arrangemang vara 

miljöcertifierade. 

5.8.1 Under alla tävlingar i Mästerskapet skall det ligga en Unisorbmatta (absorberingsmatta) under varje tävlingsbil 

när den står på sin plats i parkeringsdepån. Dessa mattor suger upp allt eventuellt oljespill men släpper igenom 

vatten. Mattan kan, om den håller, användas under hela säsongen. När den är förbrukad slängs den i brännbart 

avfall. Det ingår 1 st. Unisorbmatta per anmäld bil i Mästerskapsavgiften. I de fall Unisorbmattan behöver 

ersättas kan nya köpas i STCC Race Lounge för 350: - + moms/styck som faktureras. Under säsongen sker det 

löpande kontroller att denna regel efterföljs.  

5.8.2 Varje förare och team ansvarar för sitt skräp och avfall. Allt avfall och skräp lämnas på de miljöstationer som 

finns på banorna. (Se information i PM 1) 

5.8.3 Efter varje genomförd tävling kommer STCC:s organisation att kontrollera att lämnad parkeringsdepåyta är ren. 

I de fall en förare/team har lämnat kvar skräp eller avfall, kan kostnad för städning debiteras förare. 

5.8.4 Miljöföreskrifter vid tävlingstillfälle är enligt SBF Gemensamma Regler G 2.4. 

5.8.5 Arrangören ansvarar för att utrustade miljöstationer finns inom området. 

5.8.6 Varje deltagare skall dessutom ha absorptionsmedel för uppsugning av olja, spill av övriga vätskor. 

5.8.7 Tomma Aspen bränsledunkar skall returneras tillbaka till Aspens utlämningsställe. 

5.9 Miljö, den tävlandes ansvar  
För tävlandes/teamens ansvar vid tävling och träning gäller följande:  

 

- alltid förebygga och förhindra att spill uppkommer från fordon.  

- farligt avfall, t.ex. olja, bränsle, förorenad vätska eller jord, skall tas om hand av respektive tävlande  

- tät presenning, absorberingsmatta, eller motsvarande skydd, skall alltid användas under tävlingsbil på alla 

anläggningar/serviceplatser/depåer. Skyddet skall vara så stort att det skyddar även vid större spill, alltså betydligt större än 

själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får inte avlägsnas annat än på av arrangören anvisad plats. 

- tät presenning, absorberingsmatta, eller motsvarande skydd skall också finnas tillgängligt, för att vid behov placeras under 

övriga av teamets fordon i depån. 

- tillräckligt stort markskydd av absorberande material skall finnas och användas vid tankning av fordon, oavsett var det sker. 

Eventuellt spill skall alltid samlas upp av den som spillt.  

- uppsamlingskärl skall finnas för uppsamling av vätskor. Kärlet skall rymma minst 1½ gång den mängd vätskor (exkl. 

bränsle) som finns i tävlingsbilen, dock minst 10 liter. Kärlet skall placeras där risk för spill eller läckage kan uppstå.  

- sopsäckar eller liknande, skall medtas och användas, om inte arrangören meddelar i inbjudan att de tillhandahåller dessa.  

- tvättning av bil får endast ske där avlopp med oljeavskiljare finns. Skulle förorening uppstå skall det omedelbart rapporteras 

till arrangören.  

- varje förare/team skall ha med absorbering/godkänt saneringsmedel om inte annat anges i tävlingsinbjudan eller respektive 

sportgrensregler. Mängden som skall finnas att tillgå skall kunna absorbera minst 10 liter per tävlingsekipage. Använt 

saneringsmedel skall omhändertas av berörd förare/team och avlämnas på arrangörens miljöstation om sådan finnes. 

Absorbering/saneringsmedel kan ersättas av absorberingsmatta om så anges i respektive sportgrensregler.  
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I. Omfattning  

Detta kommersiella reglemente omfattas av samtliga ingående tävlingstillfällen vilka skall genomföras i enlighet 

med tävlingsreglemente STCC RallyX reglemente 2017 och detta kommersiella reglemente. 

Om enligt STCC AB någon tävlande och/eller team brukar förbjudna substanser upptagna på RF: s eller FIA: s 

lista över förbjudna substanser, uttalar sig offentligt negativt om tävlingsarrangemanget, funktionärer, 

arrangörer, STCC AB, och/eller dess funktionärer och anställda, eller enligt STCC:s mening uppträder 

osportsligt eller begår handling som kan skada mästerskapets rykte kan STCC AB besluta om en eller flera 

påföljder/avgifter enligt detta reglemente paragraf X.  

Beslut fattas av STCC:s styrelse och kan ej överklagas.  

Alla team, teammedlemmar, förare och personer associerade med dessa, blir genom anmälan enligt 

tävlingsreglemente STCC RallyX 2017 paragraf 5 bundna av detta kommersiella reglemente och varje tillägg 

eller ändring därtill.  

Avsteg från detta reglemente kan godkännas av STCC AB efter ansökan. Ansökan och beslut publiceras till 

samtliga team genom Bulletin från STCC AB.  

II. Passerkort   

Varje anmäld bil erhåller 5 st. passerhandlingar av respektive arrangör.   

III. Inbjudningsbiljetter 

Se separat sammanställning från STCC AB ”Team- och inbjudningsbiljetter 2017”. 

Teams egna teampass till sponsorer och liknande får anges med VIP och teamnamn, däremot får det ej stå ”All 

Access” eller liknande. Texten ”Gäller ej som entré till banan” skall finnas på passens framsida och vara väl 

synlig. 

IV. Förarpresentationer 

Förare, bärande sin föraroverall, måste alltid delta i förarpresentationer före och under tävling. Deltagande i 

autografsessioner, depårundturer, press/VIP session i STCC Race Lounge och annat skall ske om detta begärs av 

STCC AB. 

V. Television/Internet/WAP/SMS meddelanden 

All utsändning, inspelning, kabel, satellit, digital, video och rättigheterna till alla media i STCC evenemang är 

ensamt STCC AB:s egendom. Alla inspelande utsändningar av STCC evenemang eller återutsändning eller 

reproduktion av material utan tillstånd från STCC AB är inte tillåtet. Frågor om rätten till material för sponsorer, 

annonsörer och för annat kommersiellt syfte, skall ställas till STCC AB. 

Genom anmälan till mästerskapet är tävlande och deras team skyldiga att assistera STCC AB i marknadsföringen 

av mästerskapet. 

Utan förbindelse skall förare som slutar etta, tvåa och trea i varje finaltävling omedelbart efter prisutdelningen 

vara tillgängliga för intervjuer. 

Varje team tillåts att installera sina egna fästen för ombordkamerorna, vilka är föremål för godkännande från 

Teknisk chef och/eller Teknisk kontrollant och det nominerade TV-produktionsbolaget. 

Beslutet om vem som skall ha TV-bolagets ombordkamera vilar helt på TV-produktionsbolaget, vilkas beslut är 

slutgiltigt. 

Varje tävlande som önskar ha en egen ombordkamera måste skriftligt ansöka till STCC AB för godkännande. I 

den skriftliga ansökan skall syftet med ombordkamerans filmmaterial anges. Beslutet om vem som skall ha 

ombordkamera vilar helt på STCC AB, vilkas beslut är slutgiltigt. STCC AB har rättighet att dra in godkännande 

om skäl finnes. Kamera skall monteras enl. TR 5.23, det är dock ej tillåtet med externt monterad kamera. 

Kamera skall vara monterad före besiktning, notering skall göras i besiktningsprotokoll. 

VI. Publicitet  

Förares namnskylt ovanför/på transportbilens tält i Parkeringsdepå är obligatorisk. Dessa skall placeras ovanför 

respektive tävlande bils tältöppning ut mot depågata. Skyltar tillhandahålls av STCC AB och får ej förändras. 

Varje förare som bereds tillfälle att delta i presskonferenser, TV framträdanden, radioframträdanden, samt för 

Data Chattning är skyldig att närvara. Meddelande om medverkan skall framföras till förare/team senast 14 

dagar innan aktuell aktivitet. Reseersättning för medverkan utgår med SEK 25 per mil (+25% moms). 

Alla förare som kvalificerar sig för en utmärkelse enligt paragraf IX skall närvara vid prispallen bärande sin 

tävlingsdräkt och en keps tillhandahållen av den specificerade däckleverantören från det bilen stannat i parc 
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ferme och fram till den tidpunkt presskonferensen slutar samt under prisutdelning och under officiella tv-

intervjuer.. 

I och med undertecknandet av serieanmälans ansvarsförbindelse godkänner varje anmälare och förare att STCC 

AB för 2017-års säsong kan använda sig av hans/hennes foto, aktiviteter och framgångar inom motorsporten i 

reklam, publicitet, PR samt saluförande syften. Anmälaren och föraren godkänner också att alltid använda 

mästerskapets fulla titel i varje reklam- eller marknadsföringssammanhang där han/hon är associerad (i samband 

med mästerskapet). 

VII. Saluförande  

Anmälaren/teamen auktoriserar härmed och ger STCC AB tillstånd att använda bilder och framställningar av 

anmälaren/teamens fordon som tävlar i mästerskapet, inklusive (i den mån samma visas på de tävlande fordonen 

i mästerskapet) tillverkarens logo för syftet att producera en saluförande exploatering av mästerskapets rykte.   

Den tävlande och anmälaren auktoriserar härmed och ger STCC AB tillstånd att använda bilder och 

framställningar av föraren samt teamets tillbehör inklusive (i den mån samma visas på förarens kläder, teamets 

tillbehör eller på bilarna körd av den tävlande i mästerskapet) tillverkarens logo och dekaler av tävlandens 

och/eller anmälarens alla sponsorer för syftet att producera en saluförande exploatering av mästerskapets rykte. 

Auktorisationen är icke exklusiv och omfattar även framställan av team, bilar, sponsorer, personer m.m. i digital 

form för vidareförsäljning i form av spel och liknande. 

VIII. Övrigt 

Test & pressdagar. Det är förbjudet att anordna test eller träning 14 dagar innan tävling på Mästerskapsbanan. 

Då det gäller media och press aktiviteter görs detta i samråd med SBF:s Rallycrossutskott/Promotor. 

Förare, anmälare, tillverkare, annan teampersonal och funktionärer får inte tillhandahålla, varken individuellt 

eller med något deltagande, eller genom representant eller agent, anskaffa eller arrangera några leveranser, 

kostnadsfria, produkter, varor, utrustning eller något annat av värde, från någon källa, som bär eller avbildar 

mästerskapets logo och/eller något varumärke och/eller någon copyright använd eller assisterad med 

mästerskapet utan STCC AB skriftliga tillstånd. 

Samtliga deltagare skall upprätta en anhöriglista över all team personals anhöriga som befinner sig på 

tävlingsområdet under en RallyX Nordic tävling. Denna skall lämnas till STCC AB innan första tävling. 

IX.  Priser 

Prispokaler kommer att tilldelas de tävlande som slutar etta, tvåa, trea i finalen. Presentationer kommer att ske på 

STCC:s Prispodie. 

Prispengar Supercar: 400.000 kronor totalt utdelas i enlighet med totalslutställningen enligt följande: 

 1: a  SEK 200.000.    

 2: a  SEK 100.000.    

 3: a  SEK 50.000.   

 4: a  SEK 25.000.    

 5: a  SEK 15.000.    

6: a  SEK 10.000. 

Enbart förare anmälda till hela mästerskapet i enlighet med paragraf 5.1 är berättigade till prispengar. 

 

Prispengar RX2: 100.000 kronor totalt utdelas i enlighet med totalslutställningen enligt följande: 

1: a  SEK 100.000. 

 

X. Administrativa avgifter  

Villkoren i detta kommersiella reglemente är grundläggande för förhållandet mellan STCC AB och respektive 

tävlande och team. Ett avsteg mot något i detta reglementena kan medföra att tävlanden eller teamet inte 

kvalificerar sig för deltagande. STCC AB beslutar om kvalificering och diskvalifikation.  

STCC AB kan som alternativ och/eller tillägg till att diskvalificera tävlande eller team från mästerskapet, 

förelägga ett eller flera av följande påföljder/avgifter som ett villkor för fortsatt deltagande i mästerskapet.   

Avgifter på upp till SEK 20 000 kan utdömas för varje avsteg mot reglementet och det kommersiella 

reglementet, vilket beslutas av STCC AB:s styrelse. 

Förlust av mästerskapspoäng (även om detta skulle innebära att tävlanden hamnar på minuspoäng). 

Som tillägg eller i stället för straff, kan STCC AB kräva att tävlande och/eller team vidtar sådana åtgärder som är 

rimliga för att lindra skadan som åsamkats mästerskapets rykte. STCC AB:s beslut rörande ansvar för avsteg mot 
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detta reglemente är slutgiltigt och ingen överklagan kan göras. Fortsatt framtida deltagande i mästerskapet tillåts 

inte förrän eventuella avgifter är tillfullo betalda. 

Om enligt STCC AB någon tävlande och/eller team, skaffat sig osportsliga fördelar (oavsiktligt eller inte) genom 

avsteg från det kommersiella reglementet, antingen genom egna eller andra tävlande eller teams handlingar, kan 

STCC AB besluta om en eller flera påföljder/avgifter nämnda i paragrafen IX enligt detta reglemente för att 

kompensera för dessa fördelar. Beslut om tillämpning av denna paragraf fattas av STCC AB:s styrelse. 

   


