
Tilläggsregler för

HÄLSINGESERIEN I RALLY 2023

Seriekommitté
kontaktpersoner, klubbrepresentanter
SMK Hälsinge, Stefan Hedström stefan@hedstrombil.com 070-668 36 09
Ilsbo MK, Jonas Edlund jonasedlund@hotmail.se 070-623 83 09
Ljusdals MS, Jocke Halvarsson jhalvarsson01@gmail.com 070-261 90 67
SMK Sundsvall, Henrik Hedström impreza@bredband.net 070-343 62 86

Samordnare för serien
Annsofi Wikström annsofi109@hotmail.com 073-801 52 83
Tomas Bergman tomas.bergman@mbox.lidnet.se 070-663 51 69

Allmänt Inbjudan skall finnas tillgänglig på www.halsingeserien.se senast 30 dagar före
tävling. Varje tävlande uppmanas kontrollera tilläggsreglerna vid anmälan.
E-anmälan obligatorisk. Tävlingsinbjudan ska hänvisa till detta dokument.

Tidsintervall Serien kommer att köras 2022-12-01 t.o.m. 2023-11-30.

Tävlingsform Tävlingarna bör köras med roadbook, tidkort, transporttider, ankomst-TK osv. där det
är möjligt att höja kompetensen hos tävlande och funktionärer. På vilket sätt
tidtagning ska ske avgör arrangören. Fotoceller rekommenderas.

Gallring Vid eventuell gallring av deltagare gäller:
1. Tävlande som redan innehar poäng i serien har företräde.
2. Tävlande från någon av arrangörsklubbarna ovan har företräde.
3. Gallring efter anmälningstid.

Minnespriser Priser utdelas till en per påbörjat tretal i varje tävlingsklass. Varje arrangör kan dela ut
ytterligare priser, beroende på antalet startande i varje klass. Slutpriser för serien
utdelas efter serieavslut, endast till förare. Kostnad för pokaler vid seriens avslutning
fördelas procentuellt mellan arrangörsklubbarna, vilket beräknas på antal startande i
respektive klubbs deltävling/-ar i förhållande till totala antalet startande i hela serien.

Tävlingsavgifter Tävlingsavgiftens storlek beroende på antal SS-km och tävlingstyp:

Tävling på bana, på asfalt eller på sjöismax 700kr

Rallytävling i skogen
0-5 km SS max 800 kr
5-10 km SS max 1000 kr
10-25 km SS max 1200 kr
25-40 km SS max 1500 kr
40- km SS max 1800 kr
Om tävlingen har egen ambulans, rescue car eller motsvarande på plats inkl utbildad
personal får tävlingsavgiften höjas med ytterligare 300 kr oavsett SS-längd.

Ungdomsrally 0 kr

Fri start Vinnaren av totaltabellen 2022, Hampus Karlsson Woxnadalens MK, har fri
tävlingsavgift i alla deltävlingar 2023.
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Mastervarv / Rek / Noter Rekognosering bör användas där detta är genomförbart. Möjlighet att reka två varv
rekommenderas. Om arrangörsnoter tillhandahålls anses egen rekognosering ej
nödvändig.

Poängklasser i serien
1. Ungdomsrally, (Grupp E+F+N<1400, VOC)
2. Grupp E
3. Grupp F + VOC + Grupp N <1400cc, C-förare
4. Grupp F + VOC + Grupp N <1400cc, A+B-förare
5. Appendix K + (Grupp H t.o.m. årsmodell 1974) *
6. 2WD, B+C-förare
7. 2WD, A-förare
8. 4WD

Tävlingsklassernas indelning på tävlingarna behöver inte vara identiskt med ovan, utan
är fritt arrangören.

Arrangerande klubb avgör i vilken klass tävlande placeras i tävlingen.
Hälsingeseriekommittén avgör i vilken klass tävlande placeras i serietabellen.
Debutantklass på tävlingarna rekommenderas.

* Samtliga årsmodeller av tvåhjulsdrivna Appendix K ingår.

Startordning Arrangerande klubb avgör startordning.

Totaltabell Samtliga deltagares poäng summeras till en totaltabell där vinnaren vinner fri
startavgift på alla deltävlingar i Hälsingeserien nästkommande år serien körs. Om man
deltar i flera klasser under året summeras alla poäng till förarens summa i
totaltabellen.

Poängberäkning Enligt tabell nedan.
1-5 tävlingar totalt: Alla tävlingar räknas.
6 eller fler tävlingar totalt: En tävling räknas bort från slutresultatet.
För slutplacering i serien krävs att tävlande deltar i minst 3st av deltävlingarna.
Ekipage som startar men bryter tävling erhåller 3 poäng.
Särskiljning: Flest antal starter - flest segrar – flest andraplatser – flest tredjeplatser –
högst poäng i sista deltävlingen.

Personuppgiftshantering Deltagare godkänner genom att anmäla sig till Hälsingeserietävlingarna att
personuppgifter i form av Namn, Klubb, Bilmodell och Resultat lagras och visas på
hemsidan www.halsingeserien.se
Hantering sker i enlighet med SMK Hälsinges integritetspolicy.

Övrigt Om Hälsingeserien samkörs med andra serier eller cuper vilket leder till att
deltagarantalet väsentligt ökar från det normala kan särskild anmälan för att få poäng
krävas i respektive klass som berörs. På vilket sätt klargörs i så fall i tävlingsinbjudan
alternativt startbekräftelse/PM. Normalfallet är att tävlande från arrangörsklubbarna
och tävlande som redan har poäng automatiskt får poäng.

Rapportering Inbjudan, startlista/anmälningslista samt resultatlista finns att tillgå på
www.halsingeserien.se
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