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RCS-SR 1 Introduktion och kontaktpersoner 

1.1 Tävlingar utlysta enligt följande reglemente får endast administreras av generalagenten för 
Radical Sportscars i Sverige, förutsatt att medgivande från denne saknas. Reglemente, uppdateringar 
och annan information beträffande Radical Cup Scandinavia tillhandahålls via Radical Swedens 
hemsida: www.radicalsweden.nu.  
 
1.2 Radical Sweden förbehåller sig rätten att göra ändringar och justeringar i Serieregler (RCS-SR) 
samt Tekniskt reglemente (RCS-TR) när som helst, under eller utanför pågående säsong. Ändringar 
och justeringar anslås på hemsidan och förmedlas via e-post till respektive deltagare. 
 
1.3 Beträffande tolkningar och oklarheter i reglemente hänvisas frågor och/eller påpekande i första 
hand till kontaktperson enligt nedan. Vid bedömning av tolkningar och oklarheter gäller principen att 
ospecificerade regler är tillåtna. 
 
1.4 Kontaktperson för Radical Cup Scandinavia: 
Namn:  Filip Svensson 
Telefon: +46 730-40 92 01 
E-mail: info@radicalsweden.nu 
 

RCS-SR 2 Anmälan 

2.1 Anmälan till Radical Cup Scandinavia sker i första hand via formulär på Radical Swedens 
hemsidan, alternativt via e-post till seriens kontaktperson. Eventuella administrations- och 
startavgifter kommer att meddelas till anmälare. När administrations- och startavgifter är betalda 
skickas en startbekräftelse till anmälaren. 
 

RCS-SR 3 Signering från deltagare 

3.1 Alla deltagare i Radical Cup Scandinavia ansvarar för att noga läsa igenom och förstå innebörden 
av föreskrivna regler i Serieregler (RCS-SR) samt tillhörande Tekniskt reglemente (RCS-TR). Innan 
deltagande i tävling skall varje deltagare obligatoriskt signera aktuell utgåva och intyga att hen har 
läst, förstått och ansvarar för kännedom inom samtliga punkter. Kontaktpersonen för Radical Cup 
Scandinavia ombesörjer inhämtning av signatur från deltagaren innan premiär. 
 
3.2 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 
Arrangör, tävlingsledning eller funktionär kan således inte, utan vållande, göras ansvariga 
för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren eller exempelvis 
åverkan på anläggning. 
 

RCS-SR 4 Deltagare - förare 

4.1 Förare i Radical Cup Scandinavia måste ha fyllt 18 år för att deltaga. Undantag kan göras för 
förare som har fyllt 16 år mot uppvisande om erforderlig erfarenhet inom banracing. Ett sådant 
uppvisande skall lämnas till seriens kontaktperson, i god tid innan tävling, som bedöms av denne i 
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samspråk med tävlingsledaren. Ett skriftligt godkännande om undantag skall utfärdas av seriens 
kontaktperson och skall kunna uppvisas av deltagaren vid tävlingstillfälle. 
 
4.2 Samtliga förare skall inneha och kunna uppvisa giltig förarlicens och därmed personförsäkring 
utfärdad av SMA – Svenska Motorsport Alliansen. Årslicens kan tecknas via SMA’s hemsida: 
www.svenskamotorsportalliansen.se 
 
4.3 Samtliga förare skall vid tävling anmäla sig i sekretariatet innan besiktning för att hämta ut 
besiktningsprotokoll, sponsordekaler och andra nödvändiga protokoll. Vid anmälan i sekretariatet 
skall föraren uppvisa giltig SMA-licens och ID-handling. 
 

RCS-SR 5 Doping, alkohol och läkemedel 

5.1 Riksidrottsförbundets (RF) regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas 
grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa 
för idrottsutövare. 
 
5.2 För alla tävlingar utlysta enligt detta reglemente råder nolltolerans för all form av doping. 
Dopingreglerna gäller för samtliga förare, teampersonal, funktionärer och övrig personal som på 
något sätt är delaktig i genomförandet av en tävling. 
 
5.3 Med doping menas de förseelser som anges i Idrottens dopingreglemente. Den som gör sig 
skyldig till doping kan bestraffas enligt Idrottens dopingreglemente. Se RF:s hemsida, www.rf.se. 
 
5.4 Idrottsutövare är skyldig att ställa upp vid dopingkontroll i Sverige och utomlands vid varje form 
av tävling, uppvisning eller träning. Brott mot denna skyldighet betraktas som doping och kommer 
följaktligen att bestraffas. 
 

RCS-SR 6 Deltagare - utrustning 

6.1 Krav på säkerhetsutrustning i enlighet med Tekniskt reglemente (RCS-TR). 
 
6.2 Radiokommunikation mellan förare och team är tillåtet. 
 

RCS-SR 7 Regler för fordon 

7.1 Deltagande bilar skall vara tillverkade av Radical Sportscars och uppfylla Tekniskt reglemente i 
enlighet med RCS-TR. 
 
7.2 Deltagande bil ska genomgå en teknisk besiktning med godkänt protokoll för att få 
starta i tävlingen. Den tekniska chefen kan medge undantag för startförbud om ett mindre fel på 
bilen bedöms av den karaktär att det inte påverkar säkerheten för föraren eller andra deltagare. Ett 
sådant fel skall avhjälpas senast innan nästa tävling för att undvika startförbud. 
 
7.3 Däckbyte under pågående tävlingsheat är förbjudet, med undantag om ett eller flera däck har 
blivit skadade eller på annat sätt påverkar säkerheten. Däckbyte tillåts enligt RCS-SR 16.18. 
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7.4 Byte av bil under säsongen är tillåtet. 
 

RCS-SR 8 Miljö 

8.1 Det är att yttersta vikt att samtliga av förare, team och deltagare bidrar till ett aktivt miljöarbete 
på, runt och i området kring banan. Tillsammans ska Radical Cup Scandinavia verka för att vara så 
skonsam mot miljön som möjligt. 
 
8.2 Arrangören skall tillhandahålla absorberingsmaterial och uppsamlingsmöjligheter. 
 
8.3 Vid eventuellt spill eller läckage måste deltagare omedelbart vidta åtgärder för att 
minimera miljöpåverkan och rapportera detaljer till arrangören.  
 
8.4 Arrangören skall anvisa om särskild service- och tankplats i depå för deltagarna. 
 
8.5 Minimumkrav vid respektive depåplats är att presenning/miljömatta skall finnas under alla 
tävlingsbilar. 
 

RCS-SR 9 Säkerhet 

9.1 I enlighet med riktlinjer från Svenska Motorsport Alliansen/Svenska Bilsportförbundet och Norges 
Bilsportförbund.  
 
9.2 Lokala bestämmelser för Klubbtävling samt eventuella krav från respektive bana ska uppfyllas.  
 
9.3 Minimumkrav på ambulansfordon i samband med träning, kval och tävlingsheat. 
 
9.4 Minimumkrav på minst en läkare och sjuksköterska i samband med träning, kval och tävlingsheat. 
 
9.5 Minimumkrav på Safety car i samband med träning, kval och tävlingsheat. 
 
9.6 Minimumkrav på räddningsfordon, samt utsedd säkerhetschef i samband med träning, kval och 
tävlingsheat.  
 
9.7 Säkerhetschef ansvarar för att upprätta en dokumenterad rutin för hantering av allvarlig olycka 
som förmedlas till samtlig personal i samband med träning, kval och tävlingsheat. 
 

RCS-SR 10 Besiktning 

10.1 Deltagande bilar och personlig skyddsutrustning skall före start genomgå kontrollbesiktning och 
överensstämma med Tekniskt reglemente (RCS-TR). 
 
10.2 Teknisk chef ska vid kontrollbesiktning signera besiktningsprotokoll för respektive bil.  
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10.3 Arrangörens funktionärer har alltid rätt att neka en deltagare till att starta eller fortsätta 
tävlingen om hen väcker misstanke om att de tekniska reglerna inte uppfylls. Deltagaren måste i 
sådant fall åtgärda bristerna och uppvisa åtgärden för fortsatt deltagande. 
 
10.4 Tävlingsledningen kan kräva att bilar och förares personliga säkerhetsutrustning, som varit med 
om incidenter på träning, kvalificering eller finalheat, ombesiktigas. 

 

RCS-SR 11 Förarsammanträde 

11.1 Förarsammanträde ska hållas inför varje tävlingsstart med obligatorisk närvaro för deltagare. 
Sammanträdet hålls enligt tävlingsinbjudan eller PM. Det är förarens ansvar att ta reda på när och var 
mötet hålls. 
 
11.2 Vid förarsammanträdet kan tävlingsledningen kan utlysa eventuella tillägg, ändringar och 
speciella regler för genomförandet. Säkerhet och eventuella lokala föreskrifter samt 
miljöinstruktioner delges de tävlande. Tävlingsledningen kan när som helst under pågående tävling 
utlysa ett extra förarsammanträde. 
 
11.3 Varje deltagare ska signera en närvarolista vid förarsammanträdet. 
 

RCS-SR 12 Parkeringsdepå 

12.1 Högsta tillåtna hastighet i parkeringsdepå är gånghastighet. 
 
12.2 Godkänd brandsläckare skall alltid finnas synlig vid infart till respektive depåplats. 
 
12.3 Om arrangören enligt RCS-SR 8.4 anvisar om tankning av fordon på respektive depåplats skall 
brandsläckare finnas i direkt närhet till tankningsarbetet. 
 
12.4 Det är förbjudet att tanka i förarens personliga skyddsutrustning. 
 
12.5 Vid upphissning av fordon skall plattor finnas under domkraft. 
 
12.6 Test och provkörning av tävlingsfordon är förbjudet i parkeringsdepån. 
 
12.7 Till/från- och genomfartsleder i parkeringsdepån får aldrig blockeras, varken helt eller delvis. 
Respektive förare är ansvarig för att funktionärer, vårdpersonal, brandkår och andra deltagare utan 
hinder kan passera till och från sina depåplatser. 
 

RCS-SR 13 Bandepå 

13.1 Åldersgräns för att vistas i bandepån är 15år. 
 
13.2 Endast teampersonal, förare och funktionärer får befinna sig i bandepån under pågående 
träning, kval eller tävlingsheat. 
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13.3 Högsta tillåtna hastighet i bandepån är 50 km/h. 
 
13.4 Tävlingsfordon får endast framföras i ”fast lane”. För övriga ytor av bandepån gäller 
gånghastighet. 
 
13.5 Ett tävlingsfordon får aldrig stanna eller parkera i ”fast lane” såvida en funktionär inte anvisar 
om detta. 
 
13.6 Det är endast funktionärer som tjänstgör vid startproceduren som får befinna sig vid 
depåmur/räcke under startmomentet av ett heat.  
 
13.7 Endast mitt för egen bandepåplats eller på av arrangör anvisad plats, får en förare ta emot hjälp 
med sin bil. Föraren får delta i arbetet. 
 
13.8 Arbete med kemikalier i bandepån är förbjudet. 
 
13.9 Djur får ej vistas i bandepån. 
 
13.10 Heta arbeten, rökning och annan form av öppen låga är förbjudet i bandepån.  

 

RCS-SR 14 Träning och kval 

14.1 I samband med tävling ska deltagarna ges möjlighet till fri träning före tidskvalificeringen. 
Minimum varaktighet för fri träning är 15 min. 
 
14.2 Varje deltagare måste fullfölja minst 5 varv i den fria träning eller tidskvalificeringen i den bil 
hen ska tävla med för att få starta ett tävlingsheat. 
 
14.3 Tidskvalificeringen avgör startordningen för det första tävlingsheatet. Principen för 
startordningen lyder att den bil med snabbast tid under kvalificeringen startar i pole position, näst 
snabbast startar 2:a osv. 
 
14.4 Respektive förares snabbaste varvtid i det första tävlingsheatet utgör startordningen i det andra 
tävlingsheatet, enligt samma princip som tidskvalificeringen. 
 
14.5 Deltagare som inte genomför tidskvalificeringen startar sist i tävlingsheatet. Förhinder för att 
genomföra tidskvalificeringen skall meddelas tävlingsledaren. Om fler än en förare anmäler hinder 
utgörs deras startordning enligt den ordning som förarna har anmält sitt hinder.  
 
14.6 Då tidskvalificering inte kan genomföras på grund av force majeure, ska startuppställning ske 
efter serietabellen. Vid säsongspremiär lottas i sådant fall startordningen.  
 

RCS-SR 15 Startförfarande 

15.1 Alla tävlingsheat genomförs med rullande start.  
 

mailto:info@radicalsweden.nu


 
 
 
 

 
Radical Sportscars Sweden 
info@radicalsweden.nu 
+46 730 40 92 01   Sida 7 

15.2 Bilarna ställs upp i sin startordning på två led vid Line-up området. Deltagarna ska vara redo för 
Line-up i god tid innan tävlingsheatet ska starta. På order av tävlingsledningen släpps startfältet ut 
för formationsvarv.  
 
15.3 Omkörning under formationsvarvet är förbjudet, såvida inte ett fordon uppenbarligen har 
problem och inte kan följa med i samma tempo som det övriga startfältet. 
 
15.4 Safety car leder fältet runt formationsvarvet. Vid slutet av varvet släcker Safety car lamporna 
och kör in i depå, det är då föraren i pole position som leder fältet fram till starten. Hela startfältet 
ska hålla samma hastighet som Safety car hade när den lämnade banan, ca 60 km/h.  
 
15.5 Samtliga bilar ska vara formerade på två raka led på respektive banhalva. Banans tilltänkta 
mittlinje får överskridas först då startsignal getts. 
 
15.6 Starten anses gå när de röda lamporna över start- och mållinjen släcks. Tidtagningen börjar vid 
startögonblicket. 
 
15.7 Om de röda lamporna inte släcks vid starttillfället anser tävlingsledningen att något fel föreligger 
i proceduren. Vid ett sådant tillfälle ska hela startfältet fortsätta och påbörja ett nytt formationsvarv 
och upprepa startproceduren med föraren i pole position som leder startfältet.  
 
15.8 Felaktig start medför bestraffning. 
 
15.9 Tävlingsfordon som inte infinner sig i Line-up innan dess att deltagarna rullar ut för 
formationsvarv stryks från heatet, alternativt startar från depån om tävlingsledaren anser.  

 

RCS-SR 16 Genomförande 

16.1 Ett tävlingsheat ska vara max 20 minuter. Varaktigheten för respektive heat ska framgå i 
arrangörens schema. 
 
16.2 Säkerhetsbälte, hjälm och heltäckande klädsel enligt Tekniskt reglemente (RCS-TR) ska alltid 
användas på banan, från det att man blir utsläppt på banan tills man är tillbaks i depån. 
 
16.3 Fysisk kontakt mellan fordon på banan är förbjudet och kan bestraffas av tävlingsledningen.  
 
16.4 Ett fordon får aldrig lämna banan avsiktligen. Upprepade överträdelser medför bestraffning. 
 
16.5 Samtliga förare ska köra respektfullt och får inte hindra en annan deltagare vid omkörning.  
 
16.6 Förare som verkställer en omkörning måste säkerställa att den kan utföras utan risk för kontakt 
med den omkörde. 
 
16.7 En förare får inte försvarar sin position genom att ändra kurs eller spårval, så kallad ”stängning” 
är förbjudet och medför bestraffning. 
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16.8 Om ett fordon framförs med något hjul utanför banans vita heldragna linje eller på utsidan av 
en kerb anses fordonet ha lämnat banan. Fordonet får endast återinträda på banan när det anses 
vara säkert och utan att det ger fördel. 
 
16.9 Ojust och vårdslös körning är absolut förbjuden och medför bestraffning och/eller uteslutning. 
Förare som anses framföra sitt fordon okontrollerat eller på annat sätt utgör fara för de övriga 
deltagarna eller funktionärer kan uteslutas av tävlingsledningen. 
 
16.10 När gul flagg/ljussignal visas ska samtliga tävlande markant reducera sin hastighet och ta i 
beaktning att kunna bromsa sitt fordon till stillastående inom för föraren överskådligt område. 
Överträdelser medför bestraffning. 
 
16.11 Det är strikt förbjudet att framföra ett tävlingsfordon mot banans färdriktning. 
 
16.12 En förare anses ha brutit pågående heat då hen knäpper upp sitt säkerhetsbälte. 
 
16.13 Om en förare tvingas avbryta träning, kval eller tävlingsheat på banan ska ratt sitta monterad 
och växellåda ligga i neutral innan föraren lämnar bilen. Föraren är ansvarig att bistå funktionärer att 
bogsera/bärga eller på annat sätt få bort sin bil från en utsatt plats på banan. 
 
16.14 Om tävlingsfordonet är utrustat med sidorutor skall dessa vara stängda. 
 
16.15 Om ett tävlingsheat ställs in är det startordningen för det inställda heatet som blir 
poänggivande. 
 
16.16 Vid regn kan tävlingsledningen utlysa WC (Wet Condition). Detta påannonseras vid 
depåutfarten med tydlig tavla. Om WC utlyses under pågående träning, kval eller tävlingsheat visas 
”WC” även med skyltar på banan.  
 
16.17 Då WC utlyses ska samtliga fordon på banan ha sin belysning tänd.  
 
16.18 Vid WC är däckbyte tillåtet under pågående tävlingsheat. Däckregler enligt Tekniskt 
reglemente (RCS-TR). 
  

RCS-SR 17 Protest 

17.1 Protest kan lämnas av respektive förare om hen väcker misstanke om att en annan förare bryter 
mot serieregler (RCS-SR) eller tekniska regler (RCS-TR). 
 
17.2 Protest lämnas till tävlingsledaren. Innan tävlingsledaren behandlar protesten ska 1000 SEK 
lämnas kontant av den förare som lämnar protesten. Om protesten går igenom skall pengarna 
betalas tillbaks. 
 
17.3 Protest under tävlingens gång skall lämnas max 15 min efter avslutat heat.  
 
17.4 Protest mot slutresultat skall lämnas in innan utsatt tid för prisutdelning. 
 
17.5 Protest mot sammanräkning av serietabellen skall lämnas in inom 24 timmar efter 
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Anslag. 

 

RCS-SR 18 Bestraffningar 

18.1 Bestraffningar utdelas av tävlingsledaren.  
 
18.2 Bestraffning kan bl.a. bestå av: tidstillägg, stop and go, drive through, uteslutning m.m. 
beroende på förseelsens art. 
 
18.3 Osportsligt uppträdande och beteende som inte är förknippat med god anda och sportsmanship 
är bestraffningsbart.   
 
18.4 En förare som ignorerar eller missar någon av de flaggor/skyltar/ljussignaler som används 
tilldelas bestraffning. Respektive förare ansvarar för att uppmärksamma flaggor/skyltar/ljussignaler 
som berör vederbörande.  
 
18.5 Retroaktiv bestraffning avseende tekniskt regelbrott är möjlig. Det kan innefatta 
såväl poängavdrag som diskvalifikation upp till 30 dagar efter avslutad tävling. 
 
18.6 Brott mot regler om doping (RCS-SR 5) medför omedelbar uteslutning från tävlingen och från 
framtida deltagande i Radical Cup Scandinavia. Redan inbetalda startavgifter för framtida tävlingar 
återbetalas ej av arrangören. 
 

RCS-SR 19 Parc fermé 

19.1 Parc fermé gäller direkt efter avslutad tidskvalifikation och avslutat tävlingsheat. Den tekniska 
chefen beslutar om vart Parc fermé ska hållas och om dess varaktighet, dock max 20 min. 
 
19.2 Under tiden Parc fermé gäller får inga arbete utföras på fordonet. 
 
19.3 Respektive förare skall vara tillgänglig för funktionärer och teknisk personal i direkt anslutning 
till sitt tävlingsfordon. 
 
19.4 Tävlingsledning kan närsomhelst utlysa en extra teknisk kontroll av en tävlandes bil, under 
ledning av den tekniska chefen. Den tävlande måste bistå fullt ut för att kontrollen kan utföras. 
Nekande av sådan kontroll eller att den inte kan utföras fullt ut medför automatisk bestraffning. 
 

RCS-SR 20 Klasser 

20.1 Radical Cup Scandinavia är ett samlingsnamn för den officiella Radical-serien i Sverige. Serien är 

uppdelad i klasserna enligt nedan. 

20.2 SR1 Cup (se Tekniskt reglemente RCS-TR). Klassen ingår i samtliga tävlingar som anslås i 
kalendern från Radical Sweden.  
- Sammanlagda poäng från respektive tävlingsheat 
- Sammanlagda extrapoäng från tidskvalifikation och snabbaste varvtid i tävlingsheat. 
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20.3 Sportscars Cup (se Tekniskt reglemente RCS-TR). Klassen ingår i samtliga tävlingar som anslås i 
kalendern från Radical Sweden.  
- Sammanlagda poäng från respektive tävlingsheat 
- Sammanlagda extrapoäng från tidskvalifikation och snabbaste varvtid i tävlingsheat. 
 
20.3.1 Fangio Trophy är en intern liga med separat poängsystem inom Sportscars Cup. Endast för 
förare som är 45 år eller äldre. 
 
20.4 Masters Class (se Tekniskt reglemente RCS-TR). Klassen ingår i utvalda tävlingar som anslås i 
kalendern från Radical Sweden.  
- Sammanlagda poäng från respektive tävlingsheat 
- Sammanlagda extrapoäng från tidskvalifikation och snabbaste varvtid i tävlingsheat. 
 

RCS-SR 21 Slutresultat och Poängsystem 

21.1 Vinnaren av respektive klass är den förare som under säsongen har samlat ihop flest poäng från 
tävlingsheat samt extrapoäng för kval och snabbaste varvtid. 
 
21.2 Om två förare har samma poäng i serietabellen sker särskiljning sker genom räkning av bästa 
placeringar, dvs flest 1:a placeringar, 2:a placeringar osv. Om särskiljning fortfarande inte kan avgöras 
ska den förare med bäst inbördes placering i sista tävlingsheatet tilldelas den högre placeringen. 
 
21.3 DNF (Did not finish) rankas högre än DNS (Did not start). 
 
21.3 Endast bilar som har avverkat minst 70% av vinnarbilens distans, i respektive tävlingsheat, 
klassificeras i resultatlistan. 
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21.4 Poäng fördelas enligt placering från tävlingsheat: 
 

Placering Poäng 

1st 30 

2nd 27 

3rd 24 

4th 22 

5th 20 

6th 18 

7th 16 

8th 14 

9th 12 

10th 11 

 
21.5 Extrapoäng fördelas enligt snabbaste tid i kval samt tävlingsheat: 
 

Prestation Poäng 

Pole position i tidskvalificering 1 

Snabbaste varvtid i tävlingsheat 1 

 
RCS-SR 22 Prisutdelning 
 
22.1 Prisutdelning ska hållas i direkt anslutning till avslutad tävling. Pokaler för topp 3 placeringar i 
respektive tävlingsheat och klass: SR1 Cup, Sportscars Cup, Masters Class 
 
22.2 Vid prisutdelning ska föraren vara iförd en ren och knäppt overall, alternativt teamklädsel eller 
av arrangören tillhandahållen klädsel från seriesponsorer. 
 
22.2 Prisutdelning för topp 3 seriepoäng inom Fangio Trophy delas ut vid säsongsavslutningen. 

 

RCS-SR 23 Reklam och skyltning på bil 

23.1 Startnummerskyltar med dimension 25x25 cm ska vara applicerat på fronten och på båda sidor 

på bilen enligt följande: 

SR1 cup:  Vit bakgrund, svarta siffror 

Sportscars Cup: Röd bakgrund, vita siffror 

Masters Class:  Blå bakgrund, vita siffror 

Radical Sweden tillhandahåller startnummerskyltar. 

23.2 Förares nationalitet och namn ska appliceras i anslutning till sittbrunnen/coupen. 

23.3 Radical Sweden förbehåller sig rätten till reklamplats för seriesponsorer på deltagarnas bilar. 

Tillhandahållna reklamskyltar hämtas ut i sekretariatet vid anmälan och ska appliceras enligt 

anvisningar från Radical Sweden innan besiktning.  

Placering Poäng 

11th 10 

12th 9 

13th 8 

14th 7 

15th 6 

16th 5 

17th 4 

18th 3 

19th 2 

20th 1 
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