Förar och Arrangörsmöte 25/11-2018
Vrigstad

•

Totto hälsar alla välkomna och går igenom dagens agenda.

•

David Lindström går igenom den nya distriktsindelningen som kommer, troligtvis att ske
2020.
-Det kommer att delas in i fyra regioner, öst, väst, norr och syd.
-En SGA per region kommer att bli för lite med tanke på vissa regioner kommer att bli stora.
Då det nästan blir alldeles för långt mellan SGA:n och dom tävlande.
Så det bästa hade varit att dom SGA:er som redan finns ute i distrikten nu kommer att finnas
kvar fast det blir en regionindelning.
-Alla utbildningar kommer att vara så lika som möjligt med denna regioninledning och att alla
har samma underlag för utbildningarna.

•

Året som gått 2018:
-Totto går igenom antal startande i Smålandstävlingarna.
-Ca 3 tävlingar med ambulanstransport i Småland.
-I SM är det krav på att använda nackskydd men inte i resten utav tävlingarna som går i
landet. Men det är fler som använder det trots att det inte är krav.
-Man kanske skulle gå igenom på en TUSS-besiktning hur HANS/Hybridskydd ska sitta
tillsammans med hjälmen och bältet.
-Kan bli krav på A-besiktningar på alla tävlingar så att en homologerare slipper åka runt till
folk och göra en A-besiktning på deras bilar bara för att kunna åka en tävling som har Bbesiktning.

•

SSRC/SSM
-Kjell-Åka Jönsson går igenom cupernas tävlingar inför nästa år.
-SSRC för Grupp E, Grupp F och Ungdom:
6/4: Simrishamnsmixen
18/5: Midsommardansen
14/6: Temahallen sprint (unik tävling för dessa klasser)
26/7: Mästarmötet sprint (unik tävling för dessa klasser)
10/8: Snapphanerallyt
31/8: Skilling 500
14/9: TV-Svängen
-SSRC för 4WD, 2WD och R2:
6/4: Simrishamnsmixen
26/4: Silverratten (unik tävling för dessa klasser)
18/5: Midsommardansen
29/6: Dackefejden (unik tävling för dessa klasser)
10/8: Snapphanerallyt
31/8: Skilling 500
14/9: TV-Svängen
-SSM är endast för 4WD, 2RWD, 2FWD och R2

26/4: Silverratten
30-31/5: SSR (tillsammans med SM)
29/6: Dackefejden
27-28/9: Rally Blekinge (tillsammans med SM)

-SSRC och SSM kommer att ha finalen tillsammans i Kristianstad den 26/10.

•

DM 2019
-Totto går igenom våra DM regler.
-Det kommer att köras både notade och onotade tävlingar.
-Så det kommer att bli 10 tävlingar, 5 notade och 5 onotade och 6 tävlingar räknas.
-Notad tävling ska vara minst 35 km och onotad tävling ska vara minst 25 km.
-Tillåtet med VIP licens i dom onotade DM tävlingarna?
-Totto visar upp tabellen inför nästa års DM tävlingar.
-DM tävlingarna
6/4: Simrishamnsmixen (notad)
18/5: Midsommardansen (notad)
25/5: Emiltrofén (onotad)
6/7: Semesterturen (onotad)
10/8: Snapphanerallyt (notad)
31/8: Skilling 500 (notad)
14/9: TV-Svängen (notad)
21/9: Gruvrundan (onotad)
5/10: Tabergs Rallyt (onotad)
2/11: Novemberskölden (onotad)

•

Året som kommer 2019
-9/2: Årsmöte i Vrigstad
-9-10: Kurshelg i Vrigstad, Tekniker och Tävlingsledning
-30/3: Första rallytävlingen för året
-25-26/1: Bilsportsgalan i Linköping

•

Säkerhet
-FIA-stoppningen kommer att vara kvar och det ska alla bilar ha.
-G6:an kommer att gå ut nu vid årsskiftet.
- Fia norm BS6658-85 type A/FR (BSI) ( G78:an) är det inte helt bestämt än om den kommer
att finnas kvar eller inte. Beslut kommer att komma snart i så fall.

•

Utbildningar
-Fråga runt i klubbarna om det är någon som vill gå någon utbildning och informera när
utbildningarna är.

•

Övriga frågor
-Folk tycker att man bandar olika om det är en notad eller en onotad tävling. Egentligen så

ska det bandas på samma sätt då det kan finnas folk som åker onotat på dom notade
tävlingarna.
-Noter: folk säger att det är olika om det är säkerhetsnoter, fullfartsnoter eller egenskrivna
noter men det ska inte vara någon skillnad på detta.

•

Mötet avslutas.
Smålands Bilsportförbunds Rallykommiten

