Sammandrag förändringar SR Snöskoter 2018-2019
2.1.2. Guldhjälmslicens
Guldhjälmslicens utfärdas t o m det år föraren fyller 11 år, efter genomgången utbildning för
föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom
inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt SSK kap
11. För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. För förare
som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår
föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att köra med Guldhjälmslicens det år föraren fyller
12 år, kontakta kansliet. Licensen är endast giltig i Sverige. Licensen löses via Svemo TA
efter godkänd Guldhjälmsutbildning.
2.1.5 Seniorlicens
Fr.o.m. det år föraren fyller 20 år tom det föraren fyller 57 år utfärdas alltid Seniorlicens.
Licensen löses via Svemo TA.
2.1.6 Elitlicens
Elitlicens tilldelas till förare som under föregående år deltagit i Sverige Cup i tävlingsklass
Stock och som uppfyller något av följande:
a) Vid totalt upp till och med 60 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 12 totalt.
b) Vid totalt 61-80 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-3 totalt.
c) Vid totalt 81 eller fler unika deltagare i aktuell tävlingsklass placerat sig på plats 1-5 totalt.
2.1.6.1 Krav för behållande av elitlicens
Erhållen Elitlicens behålls under förutsättning att föraren tagit 3 SM-poäng under föregående
säsong.
2.1.10 Övre åldersdispens
Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 58 år utfärdas senior- eller elitlicens endast efter särskild
ansökan med Svemo läkarintyg se www.svemo.se. Nytt intyg krävs varje år för förnyad
licens.
3.1.1 Maskinklasser
Unlimited (endast i disciplinen backe)
Racer
Classic -95
Open
Sport-800
Stock
Sport-600
Klasserna är rangordnade och alla maskiner får användas i högre klass om de i övrigt
uppfyller kraven i denna klass.

3.1.2.3 Classic –95 (Racer 750)
Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylindervolym:
max 750cc.
Ljud nivå:
max 114 dB(A).
Maskinens ålder:
Maskin och komponenter tillgängliga år 1995.
Specificeras ytterligare i tävlingens TR. Se även bilaga N
3.1.3 Standard klasser
Följande gäller klass Sport 800, Stock och Sport 600:
ID-handling ska vara upprättad. ID handlingar ska vara SVEMO tillhanda senast 15 december
före tävlingssäsong. Motor och chassi ska tillsammans utgöra en modell som tillverkats i
minst 60 exemplar i världen och som saluförs till allmänheten. Motor inklusive luftburk,
förgasare/insprutning, tändsystem samt avgassystem skall vara standard och får ej modifieras
med undantag av förgasares bestyckning. Bensintank, sittdyna, boggie samt framvagn skall
med undantag för stötdämpare och fjädrar bestå av komponenter tillverkade för respektive
maskinmodell (OEM).
3.1.4 Maskiner för ungdomsklass
Maskiner kan vara Sport-600 samt Stock med gasblock för Ungdom 14-16. Gasblocket
skall vara av originalutförande konstruerat av tillverkaren för avsedd maskin.
Maskiner kan vara Sport-600 och Stock med ytterligare begränsning för Ungdom 11-14
år. Se dokumentet ”strypning av ungdomsmaskiner” för godkända begränsningar och
gasblock. Stock maskiner skall för att vara godkänd i Ungdomsklasser vara av minst
föregående årsmodell.
3.14 Drivmedel
Enligt NT i alla klasser.
I klass Open: Enligt NT eller blyfri bensin med valfri oktantal.
6.6.3 Starter/tjuvstartsdomare
Starter/tjuvstartsdomare skall vara placerad minimum 5 meter framför startlinjen. Beslut av
starter/tjuvstartsdomare går ej att protestera mot = Faktafunktionär (se NT).
7.1.2 Minsta bredd och längd
A-banans minsta bredd 8m, rek. 10 m, längd min. 600m. Rek. maxlängd 1000m
B-banans minsta bredd 6m, rek. 8 m, längd min. 500 m. Rek. maxlängd 1000m
C-banans minsta bredd 6m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
D-banans minsta bredd 4m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
E-banans minsta bredd 3m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
7.1.5 Ytpreparering
Banans yta ska bestå av snö, samt vara så preparerad att barmark inte bör uppstå. Banunderlag
med grus/sten skall slätas på hösten och kan med fördel vattnas för att förhindra stenskott.
Rekommenderat snödjup minst 3 dm. Snödjup prioriteras över banans längd så länge
minimigräns för banans längd kan hållas. Vid banors preparering skall prioritet ett (1) vara att
förhindra barmark eller is. Prioritet två (vid riklig snötillgång) skall vara att åstadkomma en
”levande” bana, där snö flyttas och idealiskt spår förändras. En rekommendation är att
undvika fräsning av snön. Observera dock att olika typer av banor kan förekomma. Även
en hårt packad bana eller isiga partier är godkänd för tävling.

7.2.3 Start
Inom startområdet får förutom funktionärer och förare för heatet ifråga även en hjälpreda per
förare befinna sig. Uppvärmning på pallbock får ske inom startområdet fram till dess att grön
flagg signalerats. När startförfarandet påbörjats, d v s när grön flagg signalerats, måste
hjälpredan lämna startplattan och förflytta sig till område angivet av arrangören. Observera
6.8. Förare eller medhjälpare har ej rätt att preparera spår framför startlinjen, överträdelse
likställs med tjuvstart. Även om förare eller dennas hjälpreda fördröjer genomförande av
start skall tjuvstart dömas.
10.3.5 Startförfarande
Enligt 7.2.3 (skotercross) om inte annat anges i TR.
11.1 Allmänt
Guldhjälmsverksamhet är ett samlingsnamn för Svenska motorcykel- och
Snöskoterförbundets verksamhet för barn tom 12 år. Förutom vad som anges i dessa regler
gäller NT och SR för snöskoter.
11.2 Förare
Guldhjälm omfattar förare tom 11 år.
11.2.2 Licens
Efter godkänd uppkörning för licensierad barnledare eller person utsedd av skotersektionen
för detta uppdrag har föraren möjlighet att lösa Guldhjälmslicens via sin profil i Svemo TA.
Uppkörningen kan genomföras på i förväg informerad tid och plats angiven i tävlingens
tilläggsregler.
Svemo Supervisor har rätt att återkalla licens ur säkerhetsperspektiv om föraren är en fara för
sig själv eller för andra medtävlande.
11.3.1.1 Maskinklasser
Mini Stock
Cylindervolym: 2-T max 150cc, 4-T max 150cc.
Antal cylindrar: max 1
Ljudnivå: max 114 dB(A).
Modifieringar: Endast förstärkningar
Mini Stock 200
Cylindervolym: 4-T max 206cc.
Antal cylindrar: max 1
Ljudnivå: max 114 dB(A).
Modifieringar: Drevning, fjädrar och stötdämpare
Förares min ålder: skall fylla 8 år under året.
Mini open
Cylindervolym: 2-T max 150cc, 4-T 150cc
Antal cylindrar: max 1
Ljudnivå: max 114 dB(A).
Modifieringar: Drevning, fjädring, avgassystem
Förares min ålder: skall fylla 8 år under året.

11.5.2.1 Förutom enligt NT och SR fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:
• Maxantal startande i Guldhjälmsklass
• Guldhjälmstävlingens form
• Guldhjälmsklasser som tävlingen omfattar (indelning efter ålder och maskiner)
• Guldhjälmstävlingens tävlingsupplägg
• Ange tid och plats för Guldhjälmslicensuppkörning
Bilaga B
1.2.4 Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan om
Wildcard skall vara sektionen tillhanda senast 10 dagar före aktuell tävling. Max två
ansökningar per år kan beviljas.
2.1 SM avgörs med minst två och högst sex deltävlingar genomförda enligt punkt 5 och final
genomförd enligt punkt 6 och 7.
5.4 Placering på startlinjen:
För att avgöra placering på startlinjen och fördelning av förare mellan kvalheat skall
vid deltävling ett föregående års SM resultat i klassen användas. Övriga tävlingar efter
aktuell SM poängställning. Förare utan placering eller poäng lottas på platserna efter de
seedade förarna.
5.4.1 Förarna väljer plats i markerade startspår (se SR 4.4) i ordning enligt startlistor.
Kvalheat eller finalheat 1 (vid max 16 startande): Enligt 5.4. Finalheat 2 (vid max 16
startande): Enligt resultat i finalheat 1. Sista chansen heat: Enligt poängställning efter
kval. Finalheat: Enligt poäng i kval följt av resultat i sista chansen.
På den främre startlinjen placeras de tio förare som står överst på startlistan, på den bakre
startlinjen som markeras fyra meter bakom främre placeras övriga förare. Den förare som i
finalen tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha
armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Föraren placeras
på den bakre startlinjen. Bestraffningen gäller i hela heatet. Om tjuvstart förekommer också i
nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att
bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande
startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet. Se bild 1 i slutet av bilaga B i SR Snöskoter.
8.3 Mästerskapstecken utdelas enligt följande:
SM slutsegrare i var och en av klasserna erhåller:
Förstapristagaren erhåller: RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med
Svemolicens), Svemo SM-medalj i guldfärg, Svemo SM-diplom.
Andrapristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i silverfärg.
Tredjepristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i bronsfärg.
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7. MÄSTERSKAPSTECKEN
SM slutsegrare erhåller:
- RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens)
- Svemo medalj i guld (förgylld brons)
- Svemo SM-diplom

Bilaga D
1.3 Sverige Cup arrangeras i följande tävlingsklasser:
Tävlingsklass
Tillåten maskinklass
Ungdom 11-14
Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom 14-16
Stock Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Stock
Stock
2.1 Sverige Cup avgörs med minst fyra och högst sex kvaltävlingar i en nationell serie samt
en final. Jämn geografisk spridning på kvaltävlingarna skall eftersträvas.
I det totala kvalresultatet räknas den sämre halvan av tävlingarna bort.
3.2 Anmälningsavgift vid Sverige Cup tävlingar är 400:- i Ungdomsklasser och 600:- i
övriga klasser
5.4.3 Sista chansen heat: Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter
totalpoäng i kvalheat. På den främre startlinjen placeras de tio förare som har högst
poäng, på den bakre startlinjen som markeras fyra meter bakom främre placeras övriga
förare.
6.1 Kvalificering till final i Sverige Cup
16 förare har rätt att deltaga i Sverige Cup-final.
De förare med högst totalpoäng efter reducering enligt 2.1 är kvalificerade. Vid lika
poäng sker särskiljning enligt 5.2. Reserver är förare på efterföljande placeringar i
respektive klass.
6.5 Startplacering väljs i final 1 efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt startlista som
grundar sig på kvalställning. Final 2 väljs startplacering efter markerade startspår (se SR 4.4)
enligt resultatlista från final 1.
Start i 2 led enligt 5.4.4 ska tillämpas.
Bilaga E
2. DELTAGARE
Tävlingen är öppen för startande med helårslicens utfärdad av Svemo eller övriga nordiska
federationer för snöskotertävlingar. Dessutom ska vederbörande vara 16 år fyllda samt inneha
förarbevis för snöskoter eller körkort.
8. MÄSTERSKAPSTECKEN
Utdelas endast i klass med minst 18 olika deltagare under året.
Slutsegraren i SM erhåller:
- RF stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens).
- Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
- Svemo SM-diplom.
Bilaga F
2.1 SM/RM i backe är öppet för startande med (helårslicens SM) tävlingslicens utfärdad av
Svemo eller övriga nordiska federationer för snöskotertävlingar.

3.1 SM arrangeras i följande klasser:
Racer
Stock
RM arrangeras I följande klasser:
Ungdom 12-14
Ungdom 14-16
Dam Sport 800 S
port-800
Racer
Classic -95
5. STARTNUMMER
Bokas via Svemo TA
8.3 Mästerskapstecken
SM slutsegrare erhåller:
- RF stora SM-tecken (Utdelas endast till förare med Svemolicens).
- Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
- Svemo SM-diplom.
Bilaga H
1.2 Classic SSK kan arrangeras som enklare tävling. Även Nationell tävling samt
Klubbmästerskap kan tillämpas med medföljande licens och regelkrav.
2.1 Licens krav styrs av tävlingens art.

