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Förare

För att delta i de tävlingar som anordnas av SSR skall förare vara registrerade på
forum.swedishsimracers.com. Deltagande i tävlingar sker under förarens riktiga
namn om tävlingsledningen inte meddelar annat.
Att deltaga i SSR’s arrangemang är oftast helt gratis, men de som önskar att lämna
ett litet bidrag till funktionärerna och administratörerna är välkomna att göra det, det
uppskattas! Kontakta, enklast via PM, den funktionär/administratör som du vill lämna
ett bidrag till.

......1.1

Språkkrav

SSR ligor är öppna för samtliga nationaliteter, men för att kunna delta måste man
kunna tillräckligt mycket svenska för att hjälpligt kunna utföra följande:
Man skall förstå nog med svenska för att kunna lyda racefunktionärernas
uppmaningar.
Man skall förstå nog med svenska för att kunna tillgodogöra sig detta regelverk.
Man skall, på forumet, endast kommunicera på svenska eller annat skandinaviskt
språk, med funktionärer, administratörer och andra förare i ligan.

......1.2

Förarnamn

Alla förare måste använda sig av sitt riktiga namn när de kör race i SSR. Såväl
förnamn som efternamn ska vara utskrivet i sin helhet (inte bara initialer). Förare som
bryter mot detta riskerar en bestraffning.
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Bilar

......2.1

Tillåtna bilar

Endast de bilar som eventets regler anger får användas. Bilarnas prestanda får
givetvis inte heller modifieras på något annat sätt än som eventuellt anges i eventets
regler.

......2.2

Setups

Att förändra bilens setup (hjulvinklar, däckstryck, o.s.v.)är fritt, men det får endast
ske inom de gränser som definieras av simuleringen. Att bryta mot detta räknas som
att köra med en otillåten bil, vilket kan bestraffas med diskvalificering.
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Fri träning, Kval och Warm-up

......3.1

Fri träning

Servern är öppen i god tid (minst en timma) innan kvalet startar. Under denna tid är
det fritt fram att träna så mycket man vill.
Hastighetsbegränsningen i depån skall följas under träningen. Respektera även den
vita linjen i depåutfarten, släng dig inte rätt ut i banan!

......3.2

Kval

Hastighetsbegränsningen i depån skall följas under kvalet. Respektera även den vita
linjen i depåutfarten, släng dig inte rätt ut i banan!
Förare på utvarv ska alltid hålla undan för förare som befinner sig på flygande varv –
håll särskild uppsikt när ni lämnar depån! En förare som snurrat och hamnat
stillastående på ett farligt parti av banan under kvalet måste genast trycka på ESC
för att snabbt komma ur vägen. Föraren i fråga har rätt att starta en ny kvalstint från
depån. Bryter man mot dessa regler riskerar man bestraffning, i särskilt grova fall
med diskvalificering.
Om din motor börjar ryka under kvalet, på grund av exempelvis överhettning, måste
du genast avbryta varvet. Att inte göra detta kan rendera i en bestraffning.

......3.3

Utvarv Kval

På utvarvet är det tillåtet att skaffa sig en lucka till framförvarande förare för att få ett
så fritt kvalvarv som möjligt. Observera dock att detta får endast göras utan att
blockera förare bakom som är på ett flygande varv, och inte heller får göras på ett
sådant sätt att det blir kö in i sista kurvan genom hela fältet. Därför bör man som
bakomvarande bil ha detta i åtanke och helst inte köra om på utvarvet om inte bilen
framför klart visar att han vill bli omkörd. Tänk på dragspelseffekten – försök att
skapa luckan under hela utvarvet istället för att försöka skaffa sig den luckan först i
sista kurvan på utvarvet. För varje förare bakom blir det mer och mer ihoptryckt och
svårt att själv skapa sig en lucka om förarna längst fram väntar till sista kurvan med
att skaffa sig en lucka. Det här kan leda till bestraffning från domarna om det bedöms
ha förstört andra förares chanser alltför mycket.

......3.4

Chat under kval

Det är generellt ej tillåtet att logga ur eller in på servern under kvalet, såvida inte man
är tvungen på grund av problem med uppkopplingen eller liknande. All chat är
generellt sett förbjuden under kvalet.
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk.
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......3.5

Warm-up

Hastighetsbegränsningen i depån skall följas under warm up. Respektera även den
vita linjen i depåutfarten, släng dig inte rätt ut i banan!
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Race

......4.1

Grundläggande förarbeteende

Den grundläggande inställningen hos förarna ska vara att alltid göra vad man kan för
att undvika att kollisioner och andra incidenter uppstår. Detta betyder dels att man
gör vad man kan för att inte försätta sig i omöjliga situationer, dels att man försöker
reda upp sina egna misstag så att andra inte drabbas av dom, och dels att man när
någon annan förare gör ett misstag gör vad man kan för att detta misstag inte ska
leda till en kollision. Observera att detta är ett ömsesidigt ansvar: När två förare kör
jämsides (mer eller mindre) har bägge förarna en skyldighet att lämna plats åt
varandra. Ingen av förarna "äger racinglinjen".
Vid kollisioner och andra incidenter, tittar domarna mycket på vem som kunde ha
gjort mer för att undvika att incidenten uppstod. Incidenter där bägge förarna gjorde
fel, räknas som "racing incidents" och leder i normala fall inte till någon bestraffning
för någon av förarna.
Ett exempel på en incident som däremot leder till bestraffning av en av förarna, är
när en förare kastar in sin bil på insidan om en annan, men misslyckas att hålla kvar
sin bil vid apex och glider in i sidan på den andra bilen. I detta exempel är det inte
mycket föraren på utsidan kan göra för att undvika kollision, så föraren av bilen på
insidan bestraffas som ensidigt vållande till kollisionen.
Observera att:
Vilken toleransnivå som gäller vid kontakt är olika inom SSRs ligor. Detta beroende
på olika typer av bilar, simulatorer osv. Domarna inom SSRs ligor är suveräna och
har tolkningsföreträde av regelverket. Se även punkt 6.2 och 6.3.

......4.2

Chat

Under practice och warmup är chat tillåtet. Under kvalet är all chat förbjuden
generellt sett. Under racet tillåts endast VIKTIGA meddelanden, som exempelvis "Pit
In", "Pass Right" eller "Skadad bil". Låt sunt förnuft styra vad som är ett viktigt
meddelande. Svordomar är aldrig tillåtna, liksom nedlåtande kommentarer om andra
förare eller funktionärer. Efter målgång är all chat förbjuden tills alla kvarvarande bilar
kommit i mål -vänta någon minut med gratulationerna, känsloutbrotten eller
snyfthistorierna om ditt race! Chat under kval eller race bestraffas i lindriga fall med
ett gult kort, vid upprepade fall med två gula kort och i särskilt grova fall (exempelvis
svordomar riktade mot en eller flera andra förare) med ett eller flera röda kort.
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk. Se punkt 3.3.
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......4.3

Geningar

Denna regel gäller både i kval och i race:
Minst två hjul måste alltid hållas på (eller i luften vertikalt ovanför) banan. Till banan
räknas all asfalt innanför de vita linjerna, samt de vita linjerna och banmarkeringar
(kerbs). Omålad asfalt eller betong utanför de vita linjerna räknas också som
tillhörande banan om bägge följande två kriterier är uppfyllda: 1) Asfaltsplätten i fråga
ligger på utsidan eller i utgången av en kurva, så att köra där inte innebär att man kör
en kortare väg. 2)Det enda som separerar asfaltsplätten i fråga från asfalten
innanför den vita linjen är just den vita linjen. Asfalt utanför en kerb, en gräskant, en
målad asfaltsplätt, etc, räknas alltså aldrig som tillhörande banan. Målad asfalt eller
betong (grön, blå, etc) eller "breddningar" av kerbs (oftast målade i grönt) räknas
heller aldrig som tillhörande banan. Fråga i race-tråden eller på förarmötet innan
loppet om du är osäker på vad som är godkänt i en viss kurva!
Ofrivilliga geningar bestraffas med ett gult kort. Upprepade och/eller medvetna
geningar, kan bestraffas med två gula kort, eller i särskilt grova fall med rött kort. Om
man av misstag råkar gena, så kan man undvika att bestraffas genom att sakta ner
och därmed se till att man inte tjänade något på geningen. Geningar kommer endast
bestraffas i de fall föraren tjänade något (tid eller placering) på geningen. Det är
tillåtet att gena för att undvika en kollision, men se då till att sakta ner så att du inte
tjänade någon tid på geningen.

......4.4

Dålig uppkoppling

Förare som har en dålig uppkoppling mot servern och ”laggar” eller ”warpar” för
mycket, kan tvingas bryta tävlingen. Om en funktionär skriver ”(NAMN) LAGG TRYCK ESC” eller liknande, så måste den namngivna föraren genast bryta loppet.
För att försäkra sig om att föraren i fråga laggar hos fler än bara funktionären, kan
funktionären först fråga ”LAGGAR (NAMN)?”.Det övriga förarna har då rätt att svara
”ja” eller ”nej”, eller att helt avstå från att svara. Denna regel gäller även under
träning, kval och warm-up. Att inte lyda funktionärens uppmaning bestraffas
ovillkorligen med ett rött kort.

......4.5

”Leave lag”

Det uppstår ibland ett ”lagg” i grafiken när förare lämnar servern, och det kommer
dessutom upp ett chatmeddelande ”x has left the game” som kan upplevas som
störande för andra förare, så i möjligaste mån önskar vi att alla förare stannar kvar på
servern till tävlingens slut. Om du av en eller annan anledning tvingas bryta loppet
innan målgång, så tryck ESC och lämna banan, men stanna kvar på servern tills alla
bilar är i mål. Det är tyvärr inte alltid möjligt att avgöra om någon lämnat servern av fri
vilja eller av en ”disconnection”, så vi kommer inte att dela ut bestraffningar för brott
mot denna regel, men vi hoppas ändå att alla följer den så gott det går, av respekt
mot andra förare.
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk.
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......4.6

Omstart – Rödflagg under warm-up eller formationsvarv

Under warm-up eller formationsvarvet, kan en förare begära omstart, genom att
skriva "omstart?" i chatten, följt av en kort beskrivning av problemet han har. Detta får
ENDAST ske om tekniska problem (med mjukvaran, uppkopplingen eller hårdvaran)
gör att han inte kan ta sig till start. ENDAST FÖRARE SOM SJÄLVA HAR
TEKNISKA PROBLEM HAR RÄTT ATT BEGÄRA OMSTART, ingen annan. Om en
förare blir urkopplad från servern under warm-up eller formationsvarvet, så räknas
det också som en röst för omstart. Om MINST SEX förare begär omstart och/eller blir
urkopplade från servern under warm-up eller formationsvarvet, så KAN någon av
funktionärerna bestämma att omstart ska ske, genom att skriva "RED FLAG" i
chatten. Om omstart är begärt under formationsvarvet av en eller flera förare ska alla
andra förare fortsätta köra som om ingenting har hänt, tills dess att en funktionär
skriver "RED FLAG". En huvudadministratör har rätt att rödflagga loppet även om
färre än sex förare begärt omstart (eller åkt ur servern), om han bedömer att
någonting är fel med servern eller liknande.
Om en funktionär skriver "RED FLAG" så bryts loppet och servern startas om.
Förarna ges fem minuter att logga tillbaka in på servern. Finns det en
huvudadministratör på plats som har möjlighet att ställa in gridden manuellt, och har
tillgång till kvalresultatet från det första kvalet, så kan han välja att göra det. I annat
fall körs kvalet om i sin helhet, följt av warmup och race.
Observera att man inte under några omständigheter får begära omstart efter det att
starten har gått (efter formationsvarvet). Funktionärer har däremot rätt att rödflagga
loppet även efter det att starten har gått.
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk.

......4.7

Rökridåer

Om motorn av någon anledning börjar ryka under loppet, till exempelvis på grund av
överhettning, måste man genast försöka åtgärda detta, genom att exempelvis
använda lägre motorvarv, eventuellt gå i depå för att laga en skada. Misslyckas man
med att få motorn att sluta ryka efter TRE VARV måste man genast bryta loppet. Se
det som att du får en "teknisk svartflagg" från tävlingsledningen. Att ignorera detta
och köra vidare med en rykande bil renderar diskvalificering.

......4.8

Efter en avåkning

En förare som åkt av banan måste uppvisa stor försiktighet när han för bilen in på
banan igen. Detta ska om möjligt ske i färdriktingen, så att föraren kan använda
backspeglarna och "titta bakåt" funktionen för att se efter om någon annan bil närmar
sig. Föraren som är utanför banan har alltid väjningsplikt. En förare som kör vårdslöst
in på banan efter en avåkning, och därmed orsakar en kollision som leder till att en
eller flera andra förare tvingas bryta loppet, bestraffas med minst diskvalificering. Är
kollisionen av lindrigare art kan domarna nöja sig med att dela ut bestraffning i annan
form.
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......4.9

Depåstopp

Omkörning i infarten till depån är tillåten endast om den kan göras på ett säkert sätt.
Vid kollision kommer den omkörande föraren oftast bestraffas hårdast.
När man lämnar sin depåruta efter depåstoppet har man väjningsplikt gentemot
förare som kör i depågatan.
Det är tillåtet att köra i bredd i depågatan om det kan ske på ett säkert sätt, men om
det bara finns plats för en bil ska bilen som kör närmast depårutorna släppa av och
lägga sig bakom.
Vid utfart ur depån har man väjningsplikt gentemot förare på banan. Vidare ska de
vita linjerna i banan respekteras, även när ingen annan bil är i närheten. Att korsa
den vita linjen, vilket definieras som att minst ett hjul är helt och hållet på fel sida
linjen, kan bestraffas även om ingen kollision inträffar. Att orsaka en svår kollision
genom att vårdslöst kasta sig ut ur depån kan leda till diskvalificering. Är kollisionen
av lindrigare art kan domarna nöja sig med att dela ut bestraffning i annan form.
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Poängsystem

Vid lika antal poäng bestäms den inbördes ordningen av antalet segrar. Om detta
också är lika gäller antalet andraplatser. Och så vidare ända ner till antalet sistaplatser. Om två förare har exakt samma resultat, placering för placering, bestäms
deras inbördes ordning i mästerskapet av deras inbördes ordning i förarlistan.
Resultat från våra race publiceras på SSR League System. Endast förare som
finns registrerade på SSR League System, SLS, kan få poäng i mästerskapet.
Se alltså till att du är det! Adressen är http://sls.swedishsimracers.com/
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk.
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Bestraffningssystem

......6.1

Anmälan

Samtliga inblandade i ligan, såväl förare och funktionärer, har rätt att anmäla brott
mot ovanstående regler till domarpanelen. Detta sker genom att ett e-mail eller PM
skickas till någon av huvudadministratörerna eller domarna. Anmälan ska innehålla
kortfattad information om VEM som gjorde VAD, samt NÄR detta inträffade. Detta
mail måste skickas inom 24 timmar efter målgång (grova regelbrott som upptäcks
senare kan dock komma att bestraffas längre i efterhand). Funktionären som tar
emot en anmälan har skyldighet att snarast göra domarpanelen varse om att en
anmälan inkommit. Domarpanelen sammanträder, går igenom bevis (repris eller
eventuell chatlogg), och beslutar om eventuell bestraffning, som sedan publiceras på
forumet.

......6.2

Bestraffning

Regelbrott delas in i två kategorier: Ringa respektive grova brott. Ringa regelbrott
kan vara exempelvis en oavsiktlig påkörning, att ha glömt att stänga av "Pitlane
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Control System", eller att värma däck under formationsvarv. Exempel på grova
regelbrott kan vara avsiktig påkörning, grov medveten gening, att köra med en
otillåten bil, att missbruka möjligheten att begära omstart, att inte lyda en funktionär
eller att kommentera andra förares körning under racets gång.
Ett ringa regelbrott renderar ett "gult kort". Ett grovt regelbrott renderar ett "rött kort".
Man kan få fler än ett kort i samma race.
Mottot är "en gång är ingen gång, två gånger är en vana".
Se varje enskild liga inom SSR för hur bestraffningar delas ut och vad varje kort är
”värt”. Systemet med kort är det vanligaste men avvikelser från detta kan förekomma,
se varje enskild ligas regelverk.

......6.3

Omprövning

Varje bestraffad förare har rätt att begära omprövning av beslutet. Detta går till så att
föraren i fråga skickar ett e-mail eller PM till någon av funktionärerna med en kort text
som beskriver varför han anser att beslutet bör omprövas. Varje inkommen begäran
om omprövning kommer att behandlas, men en övertygande argumentering eller nya
bevis kommer att krävas för att domarpanelen ska ändra ett beslut. Begäran om
omprövning måste inkomma inom 24 timmar efter det att bestraffningen i fråga
publicerats på forumet.

......6.4

Bestraffning som inte har effekt under pågående säsong

I vissa fall kan det hända att man tilldelas ett straff som inte påverkar den pågående
säsongen (till exempel om man har slut på credits, så inget creditsavdrag kan göras,
eller om man får ett gult kort i sista loppet för säsongen, eller om man får ett rött kort i
sista loppet och inte tog någon poäng i racet, etc.). I dessa fall så tar man med sig
det betydelselösa straffet in i nästa säsong (om man till exempel får ett gult kort i
sista racet så startar man alltså nästa säsong med ett gult kort).
Avvikelser från detta kan förekomma, se varje enskild ligas regelverk.
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Misstroendeomröstning

Om en förare är missnöjd med en/alla funktionär(er)s sätt att styra ligan, har han rätt
att när som helst starta en misstroendeomröstning mot denna/dessa funktionär(er).
Det går till så att föraren i fråga helt enkelt startar en poll på SSR forumet, med
frågan "Bör denna/alla funktionär(er)i SSR avsättas från sin(a)post(er),ja eller nej?",
samt en argumentation för varför han tycker att så borde ske. Om minst 50% av
ALLA som är inblandade i ligan (såväl förare som funktionärer) svarar JA på frågan,
är funktionären/funktionärerna avsatt(a).Det är sedan upp till föraren som startade
misstroendeomröstningen, att utse nya funktionärer (exempelvis sig själv) till de
vakanta posterna.
Syftet med denna regel är att uppnå en rimlig balans mellan diktatur och demokrati.
_________________
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Regelverket är ursprungligen skrivet av Roland Ehnström och bearbetat av Tobias
Härnvi och Göran Strandh.
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