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Svenska Offroad Cupen
25/3-2023



Tider:
Förarmöte kl 09:00 vid sekretariatet.
Start kl 10:00
Målgång senast 18:00
Prisutdelning runt 19:00

Officiell klocka är tävlingsledarens (Mikael) telefon

Sekretariat:
Sekretariatet kommer att vara på följande plats:

Vid förrådet (10:00 till 18:00)

Startordning:
De olika grupperna kommer att delas ut slumpvis till teamen för att undvika köbildning.

Tävlingsupplägg:
Tävlingen är uppbyggd på grupper.
Varje grupp består av 13 st kontroller och 2 st specialprov.
Kontrollerna är obligatoriska och specialproven är frivilliga.

Kontrollerna är indelade i 4 grupper med 13 kontroller/grupp. OBS! Vissa kontroller körs mer
än en gång.

Grupperna tas i nummerordning, kontrollerna och specialprov (om de tas) skall tas i
ordningen som dom står i gruppen, tas kontrollerna och specialproven (om de tas) i fel
ordning är dom ogiltiga och räknas inte, dvs man får köra om gruppen.

När man tagit alla kontroller i gruppen åker man till sekretariatet och lämnar in gruppen och
får nästa grupp i ordningen

Som ett varv räknas att man har tagit alla grupperna (52 kontroller), på varje varv får man
hoppa över 2 kontroller om man vill dvs ett varv är minimum 50 kontroller.

Man får köra så många varv man vill

På varv 2 startar Alla med grupp 1 oavsett tidigare ordning.

Sista gruppen man lämnar in vid tävlingens slut behöver inte vara komplett





Kontroller:
Kontrollerna skall tas i den ordning dom står i gruppen.

Kontrollerna tas genom att man håller i en fast del av bilen med en hand och andra handen
på kontrollen och dokumenterar det med ett foto där båda händerna och kontrollens
nummer syns på bilden.
Vissa kontroller är bandade och banden får inte korsas eller köras ned.
Om bandet går av knyt ihop bandet igen, om det inte går kontakta tävlingsledningen.

Specialprov:
Alla specialprov är frivilliga och skall tas på rätt plats i gruppen.

Alla specialprov är helbandade och man skall köra mellan banden, proven skall köras i
riktningen start, prov och mål.
Man får tex inte backa in och ta målskylten.

Specialproven tas genom att man håller i en fast del av bilen med en hand och andra handen
på skylten och dokumenterar det med ett foto där båda händerna och provets nummer syns
på bilden.
Varje specialprov har 3 skyltar som skall fotas (start, prov och slut)

Banden får inte korsas eller köras ned.
Om bandet går av knyt ihop bandet igen, om det inte går kontakta tävlingsledningen.

Alla specialprov är frivilliga.

Poäng:
Kontrollerna är värda 10p/st
Specialproven är värda 50p/st
Vid försenad målgång är avdraget 10p/minut, max försening är 15 minuter. Överskrider man
15 min anses det som att man brutit tävlingen

Inlämning:
All inlämning sker till sekretariatet.
Hela teamet och bilen skall vara närvarande vid sekretariatet vid inlämning

Sista gruppen man lämnar in vid tävlingens slut behöver inte vara komplett



Bryta tävlingen:
Man har brutit tävlingen om man inte har hela teamet och bilen närvarande vid alla
inlämningar.
Man kommer in mer än 15 minuter för sent vid målgång.

När man bryter förlorar man hälften av ALLA poäng man tidigare under tävlingen har kört in.

Avspärrningar/Markerade områden:

Röd markerat område:
● Här är ALL körning förbjuden.
● Kör man i detta område anses det som att man brutit tävlingen och hälften av de

intjänade poängen förloras.
● Det är inte tillåtet att köra ut ett trasigt fordon genom Rödmarkerat område, om

fordonet är så trasigt att det inte går att köra ut på vanligtvis kontakta
tävlingsledningen.

Blå markerat område:
Detta område är depå och här gäller Gångfart!

Respektera uppsatta avspärrningar
All körning i Våtmark avspärrad med skyltar (Se skylt nedan) medför diskvalificering.



Tävlingsledning:
Mikael Andersson telefon 0735-17 21 48
Daniel ”Ernie” Ernvid telefon 0705-76 56 02

Övrigt:

Olycka/sanering
Vid olycka skall SOS Alarm larmas
Du befinner dig på Osdals Terrängbana
Meddela tävlingsledningen

Vid miljöfarligt spill skall tävlingsledningen kontaktas

Camping:
Det finns möjlighet att campa på området
Toa-vagn kommer att finnas från fredag eftermiddag till söndag förmiddag.
El och vatten finns ej.

Mat:
Förare och Co-driver kommer att bjudas på hamburgare till lunch.
Grillen kommer att vara tänd mellan 12:00 och 14:00.

Övriga kan köpa hamburgare till självkostnadspris


