LidBil Varvloppet
”Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser”
1.Tävlingsarrangör:
Tävlingsdatum:

Vara Motorklubb
2015-09-19

2.Organisationskommitté:
Marcus Strand, Patrik Andersson, Jan Åke Wiktorsson, Ida Hegge, Matti Johansson, Jonas
Öhman
3.Tävlingsledare:
4.Teknisk chef:

Marcus Strand
Matti Johansson

5.Domarordförande: Kurt Karlsson
6.Domare:
C-G Larzon
7.Teknisk kontrollant:
8.Miljöchef:
Ida Hegge
9.Tävlingens art:

070-33 707 60
070-76 707 52
073-0910379
070-533 7807
070-52 82 109

Nationellt rally på enskilda vägar av god beskaffenhet.
Totallängd ca 150 km varav ca 31 km SS fördelat på 7 stycken
specialsträckor som köres en gång.
Tävlingen köres efter Road-book. Noter skrivna av Gunnar Barth kan
erhållas mot uppvisande av giltig Co-driver licens. B-besiktning, vid
de som måste ha A-besiktning finns möjligheter för det om man
anmäler detta till Teknisk chef innan tävlingsdagen.
Tävlingen ingår i Klassiska & Historiska rallycupen, Mega Rally Cup
samt Svenska Regularity Cupen.

10.Start & Målplats: LIDBIL bilförsäljning i Vara.
11.Tidsplan:
150913
Sista anmälning och betalningsdag
kl.23.59
150919
Sekretariatet öppnar
kl.07.00
150919
Besiktning öppnar
kl.07.00-10.45
150919
Banans offentliggörande
kl.07.00
150919
Första start
kl.10.30
150919
Prisutdelning tidigast en timme efter klassens avslutande
150919
Förarsammanträde regularity
kl.10.00
150919
Förarsammanträde utbildningsrally
kl.10.10
12.Förarklasser:
Deltagarantal:
Gallringsmetod:

Tävlingen är öppen för förare med A, B, C, junior samt debutantlicens
utfärdad av Svenska Bilsportförbundet och giltiga för 2015.
Deltagarantalet är maximerat till 180 startande.
Eventuell gallring enligt följande:
1. Deltagare i klassiska rallycupen & historiska rallycupen.
2. Deltagare i Mega Rally Cup.
3. Deltagare i Svenska Regularitycupen.
4. I tid inkommen fullständigt ifylld anmälan samt tävlingsavgift.
5. Lottning.

13.Bilklasser & startordning: Debutanter, Regularity, Ungdomsrally, Klassiska & Historiska
rallycupen, Appendix K, 2wd, 4wd, Grupp E, Grupp F, Volvo Original
14.Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna. Reklamen skall medföras under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella lackskador i samband med reklamens anbringande. Plats för reklam meddelas i PM.

16.Särskilda
bestämmelser:

Däck tillåtna enligt SBF:s gällande klassningsbestämmelser.
Startmetod med nedräknande klocka.

17.Tävlingsavgift:

Bensin:
Plats för PM:
22.Upplysningar:

Tävlingsavgiften är 1900 kr. För Ungdomsrally är tävlingsavgiften 900
kr, Debutanter 400 kr, Regularity 900 kr. Avgift för noter är 500 Kr.
Telefon och efteranmälan 500 kr.
Samtliga avgifter skall vara inbetalda på BG 5517-8305 senast den
13/9-2015.
Korrekt ifylld anmälan sker på www.raceconsulting.se senast den
13/9-2015. OBS ! ange på anmälan om siffer- eller beskrivande noter
önskas. Eventuell efteranmälan görs på www.raceconsulting.se.
Tävlingsledningen äger rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen om inte minst 80 ekipage är anmälda vid anmälningstidens utgång, förbud från myndigheter eller annan Force Majeure.
Hederspriser till en per 4-tal i respektive klass. Ej avhämtade priser
tillfaller arrangören. Vid lika sluttid är det tiden på SS3 som används
för särskiljning.
Anslås vid Start & Mål, samt publiceras på Internet och på klubbens
hemsida www.varamk.se. Inget separat utskick kommer att ske.
Återbud lämnas till racecounsulting, (tävlingsdagen) Marcus Strand
070 33 707 60. E-post info@varamk.se.
Av arrangören godtagen anmälan, som inte återkallas senast 24
timmar före anmälan öppnar tävlingsdagen, innebär skyldighet att erlägga en straffavgift motsvarande 500 kr.
Tankmöjligheter finns i Vara.
Officiella anslagstavlan vid start- o målplatsen.
Marcus Strand 0703370760, Patrik Andersson 0705410799

23.Respittider &

Enligt RY 8.15.3T

18.Anmälan:

19.Avlysning:

20.Priser:

Resultatlista:
21.Återbud:

maxtider

23.

”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta
i tävlingen samtyckt till att vederbörande personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för
sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna”
”Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på
egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet, Specialidrottsdistriktförbundet, arrangören eller funktionär kan således inte utan vållande
göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren. ”

Välkommen.

