
Regler Värmlandsrallyt / Silvertävlingar  
 
1. Värmlandsrallyt omfattar i princip alla Silvertävlingar som arrangeras inom VDBs 

distrikt. 
1.1. Undantag görs för följande tävlingar 

1.1.1. Tävlingar arrangerade kvällstid en vardag eller dag innan vardag 
1.1.2. Tävling där arrangören vill avsäga sig rallystatus 
1.1.3. Tävling som ej är öppen för alla. 
1.1.4. Tävlingar med DM-status (Undantag kommer att göras för DM-  

    Individuellt) 
1.1.5. Mixed-tävlingar 

 
 
 

2. Poäng erhålls enligt följande: 
2.1. 5p för varje tävling man deltar i. 
2.2. 2p för varje par man besegrar i varje tävling. 
2.3. 1p för varje par man delar placering med i varje tävling 
2.4. 10p extra för vinst 
2.5.   8p extra för andraplats 
2.6.   6p extra för tredjeplats 
2.7.   4p extra ör fjärdeplats 
2.8.   2p extra för femteplats 
2.9 Om en eller flera av platserna 1-5 delas, delas även poängen sinsemellan. 
2.9.1 Vid beräkning av slutresultatet ska en tävling räknas bort. För de fall  
          tävlingar ställs in ska dock alltid 4 deltävlingar medräknas.      
 
 

3. En särskild rallyavgift om 25:- per spelare tas ut av arrangören som betalar in dessa 
pengar till VDB. 
 
 
 

4. När samtliga tävlingar är spelade delas 80 % av prispotten ut till de 6 spelare som samlat 
flest poäng samt lottade priser för de resterande 20 %. Om flera spelare samlat lika många 
poäng delas prissummorna så att alla som fått samma placering erhåller lika stor summa 
pengar.  
4.1. Varje spelare fr o m placering 7 erhåller en lott för varje tävling man deltagit i. 
4.2. Prisernas storlek avgörs av hur stor summa pengar som inkommit. 
4.3. Prisutdelningen sker traditionsenligt på plats efter den sista tävlingens slut. 

 
 
 

5. Tävlingen bör beräknas i beräkningsprogrammet Ruter och resultat filen ska skickas till 
Värmland-Dals BFs kansli per e-post: vdb@varmland-dal.org. eller annan anvisad E-post 
adress.  Observera att det ska vara resultat filen som heter.mc2 på slutet. Filen ska vara på 
anvisad plats senast dagen efter tävlingen. Anledning är att själva totalställningen endast 
kan uppdateras på en dator (den som skapade poängserien).     

 



6. Om en tävling inte uppnår silverstatus (färre än 16 par) ställs tävlingen in. Detta sker två 
vardagar före tävlings datum.                                                               

 
7. Det åligger arrangerande klubb att tillsätta tävlingsledare och anskaffa brickor. Ange 
slutdatum för anmälan, två vardagar före speldatum. 
 
Reglerna är reviderade enligt beslut på VDB:s höstårsmöte, Karlstad 2005-09-10, 
 VDB:s höstårsmöte 2008-09-13 ,  VDB:s vårårsmöte 2009-05-16, 
VDB:S höstårsmöte 2011-09-04.  
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