
 
 

 

 

 

Den tidigare SM-promotorn MAS (Motor Arrangörerna Sverige) meddelar på 

fredagen att de tar nya tag och startar upp ett egen rallycup – MAS-Rallycup. 

Bakgrunden är att flera av arrangörerna bakom MAS vill fortsätta utveckla 

rallysverige och därför startar de nu upp det nya mästerskapet tillsammans. 

Serien ska bestå av endagars-tävlingar med rek med motiveringen att det ska 

fungera som ett fint komplement till Rally-SM för de som vill testa på tävling 

med rek för en billigare avgift. Mellan 45 till 75 kilometer SS ska stå till 

förfogande vid varje tävling och möjlighet för rek finns både på fredag 

eftermiddag och lördag morgon. I premiärtävlingen Jämtnatta den 6 mars så 

är det rek enbart lördag morgon. Självklart kommer även arrangörsnoter att 

finnas. 

2021 års MAS-Rallycup kommer bestå av fyra stycken tävlingar. Till den första 

deltävlingen kommer det att tas ut en avgift på 500kr för att få räkna poäng i 

MAS-mästerskapet. Den summan går direkt till Prispotten. Anmälan till 

serien görs med kryssrutan vid anmälan till Jämtnatta på 

raceconsulting. Avgiften 500 kr till prispotten sätts in på på BG 5056-

8682. 

 

https://www.motorsport4sale.com/rally-sm/


 

Klara arrangörer hittills är: 

6 mars, Jämtnatta  

4 september, East Sweden Rally 

18 september, Kolsvarundan                   

9 oktober, JR Motorsport pokalen Gotland 

MAS Rallycup 2021 Regler 

1. Tävlingsform 

Nationell rallytävling med minst 45km ss till 75km ss. Rek ska ingå i tävlingen 

men max 2 gånger per sträcka. Start på reken är tidigast från klockan 14 på 

fredagar till valfri tid på kvällen. Möjlighet att reka även lördag morgon ska 

finnas fram till tid satt av arrangörerna. Första start tidigast klockan 11.00. 

2. Klasser 

Klass 1 R5 o WRC 

Klass 2 4wd övriga ( Alla övriga 4 wd bilar även appendix k) 

Klass 3 Trimmat 2wd 

Klass 4 Rally 4, R2, Grupp N ner till 1400cc. 

Klass 5 Standard voc mekonomen, grupp f, grupp e och grupp n 0-1400.                               

Klass 6 Appendix K 2wd 

 

 



 

 

 

3. Info till arrangörerna 

 

 

4. Gallring/Seedning och Startordning 

De som tagit poäng i serien har förtur. 

Efter serietabell på topp 5. Startordningen är som arrangören sätter men 

försök hålla ihop klassnumren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Poängberäkning och särskiljning 

Alla deltävlingar räknas.  
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Minst 7 bilar för att få full poäng annars dras det bort 3poäng på varje 

placering så seger ger då istället för 25 poäng, 22 Poäng istället. 

Power Stage: Varje tävlings sista sträcka, (om inte annat står i inbjudan ) 

poängen 5,4,3,2,1. Samt 1 poäng per sträckseger i klassen. 

Vid samma poäng i slutet av cupen så avgör flest segrar, sedan bästa andra 

resultat och om det är lika är det flest stäck segrar till sist är det resultatet i 

sista deltävlingen som avgör. 

6. Priser 

1,2,3 i varje klass. Plus bästa B och C förare. 

Samt en Prispott i slutet av serien du måste ha åkt minst 2 deltävlingar för att 

ta del av den. 



 

 

7. Inbjudan Anmälan och Resultat 

Inbjudan ska publiceras 1 ½ månad innan tävling. Anmälan ska stänga 1 

vecka och 3 dagar innan tävlingen på valfri sida. 

Resultat Ska finnas online under tävlingen på valfri sida som uppges i 

inbjudan. 

8. Teamcupen 

Man får nominera 3 förare i valfria klasser dem 2 bästa resultaten räknas in i 

mästerskapstabellen. Anmälningsavgiften till teammästerskapet är 

5000+moms. 

 

 

8.1 Regler Teamcupen 

● Anmälan görs på Raceconsulting ihop med anmälan till Jämtnatta. Sedan fyller 

man i detta formulär. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFk9GDWiLHbPFbylD8QpiMVYa-

hX1TdZRFnWQdo3OF2KMERQ/viewform?usp=sf_link 

● Varje team nominerar minst 1 förare, max 3 förare för säsongen 2021. 

● Teamcupen är öppet för alla tävlande i Mas Rallycupen 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFk9GDWiLHbPFbylD8QpiMVYa-hX1TdZRFnWQdo3OF2KMERQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFk9GDWiLHbPFbylD8QpiMVYa-hX1TdZRFnWQdo3OF2KMERQ/viewform?usp=sf_link


 

● Anmälan ska innehålla; Teamnamn, teamchef samt de ordinarie förare som ingår i 

teamet. 

● Det finns möjlighet att ändra i teamet inför de olika deltävlingarna. Dessa 

ändringar ska då göras till MAS via Hampus Juteryd på telefon 070-535 62 63 , 

senast när deltävlingens anmälningstid går ut. 

● Vid avanmälan vid deltävling av någon av de ordinarie förarna, finns möjlighet att 

ta in en reserv. Detta ska meddelas MAS via Hampus senast innan rekognoseringen 

startar. 

● Finns enbart 1 eller 2 förare anmälda i teamet har man även där möjlighet att 

anmäla ytterligare reserver fram tills att rekognoseringen startar på respektive 

deltävling. Meddelas till MAS via Hampus . 

Avgifter 

● Anmälningsavgiften är 5000 SEK + moms per team: Ska vara inbetalt till MAS 

senast 2021-03-05, på BG 5056-8682  

Klasser 

● Klasserna du kan anmäla förare i är Klass 1 till 6. 

● Man får välja fritt i vilka klasser man vill nominera, så man kan exempelvis ha ett 

helt team från samma klass. 



 

● Teamchefen väljer hur han/hon lägger upp sitt team. 

 

Poängberäkning/ resultat 

● De 2 förarna som får mest poäng av de 3 nominerade räknas i teammästerskapet. 

● Cuppoängen räknas ut från tabellen för poängberäkning,  

● Alla deltävlingar räknas. 

● Vinner någon av förarna i teamet sin klass på powerstage utdelas 1 extrapoäng. Ni 

kan således få 2 extrapoäng om 2 förare i teamet vinner sin respektive klass på 

powerstage. 

Cuptiteln 

Mästerskapstiteln går till det team som samlat mest poäng under samtliga 

deltävlingar säsongen 2021. Priset för Årets team delas ut i samband med banketten 

vid MAS-finalen. 

Upplysningar: Hampus Juteryd 070-53 56 263. 

 


