Enhetsdäck rallycross SM 2017
För SM Rallycross Supernationell gäller följande:
Endast Avon ACB 11 torrdäck får användas på tävling, men för träning i samband med tävlingen är
det ok att använda Cooper VM/EM däck, men det är inte ok att träna med andra fabrikat.
Vid regn är det fritt att använda regndäck eller torrdäck.
Som regndäck är det Avon W 534 samt W 536 som är tillåtna. Inga däck får skäras.

För SM Rallycross 2400 gäller följande:
Endast Avon ACB 11 torrdäck får användas på tävling, men för träning i samband med tävlingen är
det ok att använda Cooper VM/EM däck, men det är inte ok att träna med andra fabrikat.
Som regndäck är det Avon W 534 samt W 536 som är tillåtna. Vid de tre första SM tävlingarna 2017
Strängnäs, Skellefteå, och Piteå är det möjligt att använda Cooper/Avon regndäck från 2016
(SM/EM/VM). Inga däck får skäras.
Vid regn är det fritt att använda regndäck eller torrdäck.

För JSM, RM 2150 gäller följande:
Endast Cooper CS 2, (CS 6) samt CS 8 max 16”, max bredd 205mm får användas för såväl torr som
regndäck. Inga däck får skäras.

Enhetsdäck rallycross övriga rallycrosstävlingar 2017
Däck till rallycross historisk (RCH) beskrivs i tekniskt reglemente RCH.
Klass 2150:
Endast Cooper CS 2, (CS 6) samt CS 8 max 16”, max bredd 205mm får användas för såväl torr som
regndäck. Inga däck får skäras. Lika gäller för klass RC standard.
Klass 2400:
Undantag i 2400 klassen under tävlingssäsongen 2017.
Endast Avon ACB 11 torrdäck på drivande axel får användas på tävling, fritt fabrikat på ej drivande
axel (styrdäck). Vid träning i samband med tävlingen är det ok att använda Cooper VM/EM däck,
men det är inte ok att träna med andra fabrikat på drivdäcken.
Som regndäck är det Avon W 534 W 536 på drivande axel som är tillåtna. Under 2017
Kommer det även vara tillåtet att använda skurna Avon/Cooper regndäck från 2016 (SM/EM/VM).
Däcket ska ha ett mönster mer än 25% för att klassas som regndäck.
Vid regn är det fritt att använda regndäck eller torrdäck.

Observera att alla klasser kan använda Cooper CS2, (CS6) eller CS 8 max 16” och maxbredd 205 mm
såväl torr som regndäck, och kan även kombineras med Avon däcket.
Dessa avvikelser i distrikten gäller bara under 2017. 2018 körs enligt befintligt reglemente för 2400.

Marknadsupport:
Tävlingsbilar skall bära Cooper/ Avon reklam på bilens alla hörn samt overaller skall vara försedda
med tygmärken. Cooper eller Avon kepsar ska bäras på prispall, beroende på klass. Utlottning av
prischeckar kommer ske till tävlande i både SM samt DM. Dekaler, tygmärken mm kan beställas via
Pro-Imp AB alternativt hämtas vid första tävlingen.
Prislista, teknisk beskrivning samt beställningsblankett finns på SBF:s hemsida under rallycross
/regler.
Rallycrossutskottet

