
smveckan.se

HÅLLPLATS 
Motorstadion

Söndag 9.00-17.00

MOTORSTADION - FLYGPLATSEN -
FALKÖPING RESECENTRUM

I appen Freelway finns all information om resande 
under SM-veckan – tåg, bussar, shuttlebussar, taxi, 
lokala bussbolag och hyrbilar. Sök enkelt din resa där! 
Scanna QR-koden och ladda ner appen.  

Bussen 

är gratis!

SHUTTLEBUSS

LINJE GRÅ

P

Publikplats 1 

Publikplats  

Publikplats 2

Publikplats 3

Publikplats 4

Publikplats 5

Samtliga publikplatser inbju-
der publik till mycket rally. 
Vill man byta publikplats kan 
man bara göra detta mellan 
omgångarna.

Publikvakter står vid över-
gångar. Fråga gärna dem för 
mer information. Servering 
och toaletter fi nns i nära an-
slutning till samtliga publik-
platser. 

Publikplats 1
Här ser man rallybilarna från 
en höjd med överblick över 
hela bilbanan. Till viss del ser 
man när rallybilarna kör upp 
mot skogspartiet. Man ser 
både start och mål.

Publikplats 2
Här ser man de tävlande fl e-
ra gånger och även sträckans 
snabbaste parti. Här kommer 
man ganska nära sträckan. 

Publikplats 3 
Här står man vid en lite bran-
tare nerförsbacke med chans 
till ett litet lyft när rallybilarna 
laddar på nerför. Lite snabba 
svängar följer efter nerförs-
backen innan dom vänder upp 
igen.

Publikplats 4 
Här kommer man att se hela 
nederdelen av sträckan samt 
överdelen i ”Lillskogen” som 

vi kallar det. Här kommer det 
förhoppningsvis att bjudas på 
en och annan sladd. 

Publikplats 5 
Här kommer man att få se när 
rallybilarna kommer tillbaka 
upp från nederdelen, in i ”Lill-
skogen” för att sedan bege 
sig ner mot mål. Även från 
denna publikplats kommer 
man att se sträckans snab-
baste parti.

Mot Falköping

Till väg 46 
mot Skövde

Till väg 47 
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Med reservation för ändringar. 

TIDSPLAN/PROGRAM
 
På grund av SVT:s sändningstider kommer 
startmellanrum mellan bilarna att variera. 
DENNA TIDSPLAN ÄR DÄRFÖR CIRKATIDER.

Kl. 10.10  1:a föråkare startar och ser så 
 sträckan är körklar

Kl. 10.30   1:a start rallybil kvalomgång 1

Kl. 12.15 1:a start rallybil kvalomgång 2

Kl. 14.00 Lunchuppehåll 50 min

Kl. 14.50 1:a föråkare startar och ser så   
 sträckan är körklar

Kl. 15.00 1:a start rallybil Finalkörning 1

Kl. 15.45 1:a start rallybil Finalkörning 2 

Kl. 16.30  Sista rallybil i mål

Kl. 17.30-17.45 Prisutdelning

Förare:
Delas in i förarklasserna: A, 
B och C. Man börjar som ny-
börjare i C-förarklassen. När 
man vinner tävlingar får man 
poäng som gör att man kan 
klassas upp till B och sen till 
A-förare. De som vunnit/kört 
mest och brukar vara snab-
bast är alltså A-förare.

Bilarna:
Delas idag in i 2 olika klasser: 
4- och 2-hjulsdrivna bilar.
Bilarna i sig tillhör olika klas-
ser, vilka vanligen delas upp 
i tävlingsklasser. Men under 
just SM-veckan körs bara två 
olika klasser, dessutom läggs 
förarklasserna ihop.
     

SÄKERHETEN
 
Följ dessa anvisningar och ta hjälp av och lyssna på våra funktio-
närer. De är till för DIN säkerhet och för att ge dig en bra tävling.

Svarta områden visar vart det kan vara farligt att stå. Röda 
områden visar vart det är förbjudet att stå.

Tänk på att ATA-band INTE stoppar bilar, de är till för att 
hänvisa vägen och för att hålla säkerhetsavstånd för publiken. 
Stå på anvisad plats, gå ej på vägen, undvik att sitta. Stå ej med 
ryggen mot bilarna.

Nyfi ken på mer?
Scanna QR-koden för att se allt som händer 
under SM-veckan i Skövde 
31 januari-5 februari.

Hur genomförs tävlingen:
Det går ut på att köra så fort man kan/vågar från start till 
mål, snabbaste tid vinner!
Man kör först kvalrunda 1, sen kvalrunda 2 där man försöker 
förbättra sin tid. Den bästa tiden räknas. 
De åtta snabbaste i 4-hjulsdrivna och tolv snabbaste i 
2-hjulsdrivna går vidare till fi nal där de två fi nalkörningarna 
räknas samman och totalt snabbaste tid vinner SM-GULD! 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
RALLYSPRINT

Välkommen till 

SM-VECKAN PÅ FALKÖPINGS MOTORSTADIONVälkommen till 

SM-VECKAN PÅ FALKÖPINGS MOTORSTADION


