
Syd Svenska Mästerskapet i Virtuell Bilsport 21/22 

 
- Södra BF och Småland BF DM Virtuell Bilsport körs i spelet Dirt Rally 2.0 

och är fördelat på 8 tävlingar där alla räknas. 

 

- Varje tävling består av ett enskilt land, däremot kan antal sträckor variera. 

 

- I en del tävlingar kan länder förekomma som är ett DLC (Downloadable 

content) där man behöver ladda ner länder för att få tillgång till detta. 

 

- Tävlingen genomförs i klassen 4wd (R5) och 2wd (H2 Fwd och Rwd). I 2wd 

väljer man själv om man vill köra Fwd eller Rwd, klassen slåss sedan ihop i 

totalen.  

 

- Poängsystem 20,18,16,14,12,10,8,6,5,4,3,2,1 

 

- Powerstage kommer att finnas i varje tävling och då är det alltid sista sträckan. 

1a 3p 2a 2p 3a 1p 

 

-Gening är ej tillåtet dvs minst ett hjul på vägen. 

 

-Vid långvariga tekniska problem hos Racenet kan tävling komma att startas om. 

 

-Varje tävling pågår i en vecka med startdatum klockan 12.00 och slutdatum 

klockan 12.00. 

 

- För att undvika DQ, kör inte hela tävlingen i ett streck, då är chansen större för 

DQ då Racenet kan överbelastas. Kör gärna en sträcka i taget och spara därefter. 

Skulle ni få DQ behövs bildbevis så ni kan styrka detta och därefter finns det 

chans för omstart.  

 

Anmälningsavgift: 50 kronor. Swisha till 1236899017 eller insättning på 

bankgironummer 5196-3577. Skriv namn i meddelanderutan. Del av 

anmälningsavgiften kommer gå till priser.  

 

För att kunna vara med och tävla måste ni mejla följande uppgifter till Lucas 

Ljungbäck: 

- Namn 

- Visningsnamn i Dirt Rally 2.0 

- Racenet-ID 

- Telefonnummer 

- Klubbtillhörighet 



  

Ni ska vara medlem i klubb inom Södra BF eller Småland BF samt ha licens för 

Virtuell Bilsport 2021. Har du en aktiv tävlingslicens inom SBF kan du gratis 

lägga till en Virtuell-Bilsport licens. Har du ej någon annan licens kan du ansöka 

om licensen via SBF:s licensansökningsblankett för 100 kr. 

 

Vidare ska ni gå med i rätt club. Ska ni delta i R5 går ni med i SSM2021R5. Ska 

ni delta i 2wd går ni antingen med i SSM2021RWD eller SSM2021FWD. När 

ni mejlat uppgifter släpps ni in i gruppen och kan då vara med och tävla. Notera 

att ni endast kan vara med i en club! 

Sista anmälningsdatum är onsdagen den 24 november. 

 

Har ni frågor eller funderingar är det bara att höra av sig! / Lucas och Richard 

 

Mailadress: lucasljungback@hotmail.com Telefonnummer: 0708-259715 

Mailadress: richardfranzen81@gmail.com Telefonnummer: 0763-100536 

 

Kalender Södra och Småland BF DM Vinter 21/22 Virtuell Bilsport  

 

V.47-48 25 november-2 december Monte Carlo  

V.48-49 2 december-9 december Sverige  

V.49-50 9 december-16 december Argentina  

V.1-2 6 januari-13 januari Skottland 

V.2-3 13 januari-20 januari Finland 

V.3-4-20 januari-27 januari Tyskland 

V.4-5 27 januari-3 februari USA 

V.5-6 3 februari-10 februari Wales 
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