inbjuder till

Strömkarlsrallyt
Lördagen den 3 september 2016
Tävlingen ingår i Mega Rally Cup och Västra BF’s FM/DM
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan och PM.

ANSVAR
•

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet, SMK
Trollhättan samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under
tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.

ORGANISATIONSKOMMITTÉ
•

Johan Lundqvist (Ordf.), Mattias Holm, Lars Andersson, Reine Vitikainen, Jan Gustafsson, Lennart
Mossberg, Jonas Enderlein

TÄVLINGSLEDNING
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingsledare: Mattias Holm, 0730-840430
Banchef: Lars Andersson, 0703-135755
Säkerhetschef: Dan Lindgren, 0702-109555
Teknisk chef: Jonas Enderlein, 0739-394470
Miljöchef: Reine Vitikainen, 0736-544486
Tävlingssekreterare: Angelica Eriksson, 0736-814745
Tävlingskassör: Tomas Åberg, 0705-411866

DOMARE
•
•

Domarordförande: Kurt Karlsson, 0730-910379
Domare: Johan Ekström, 0708-212231

TEKNISK KONTROLLANT
•

Klas-Göran Ryrlén, 0706-653420

FAKTAFUNKTIONÄRER
•

Anges i PM, anslås på officiella anslagstavlan

TÄVLINGSFORM
•
•
•
•
•
•

Nationell rallytävling. Tävlingens längd ca 89 km, varav ca 31,8 km SS fördelat på 3 sträckor,
som körs 2 gånger
Noter gjorda av Gunnar Barth
Tidtagning sker med fotocell och 1/10-dels sekund
Särskiljning efter snabbast på SS1, därefter SS2, SS3 osv.
Max respittid mellan två på varandra följande TK är 15 minuter, 30 minuter på hela tävlingen
Service endast tillåten vid serviceplatsen

•

START, MÅL och SERVICEPLATS

•
•

NEVS (f.d. SAAB), Flygfältsvägen, Trollhättan
Telefonnummer under tävlingsdagen: 0736-814745

TIDPLAN OCH SÄRSKILD INFORMATION
•
•
•
•

Anmälningstiden börjar i och med offentliggörande av denna inbjudan
Anmälan sker via internet: www.raceconsulting.com
Anmälningstiden utgår söndagen 28 augusti 18:00. Därefter efteranmälan
Banan offentliggörs kl. 07:00 tävlingsdagen. All form av träning på specialsträckan är
förbjuden efter denna inbjudans offentliggörande och kommer bestraffas med startförbud och
rapporteras till SBF.
• Anmälan vid Start och målplats 07:00-10:15
• Startkuvert ges till tävlande mot visande av licenser och betalda tävlingsavgifter
• B-besiktning se nedan
Besiktningstider för respektive startnummer meddelas i PM.
• Förarmöte Ungdomsrally kl. 11:30 i tävlingssekretariatet
• Första start kl 11:00
• Resultat anslås efter respektive klass avslutande
• Prisutdelning sker efter respektive klass avslutande
• Ingen bärgning tillåten mellan första och andra åket på respektive sträcka.

DELTAGARE
•
•
•

A, B, C – förare samt ungdomsrally med SBF:s giltiga tävlingslicenser för 2016
För att få använda noter krävs codriver-licens för både förare och codriver
Max 130 startande

GALLRING
•

Efter i tidsordning inkommen anmälan

TÄVLINGSKLASSER OCH STARTORDNING
1.

A 4WD

2.

A 2WD

3.

A & B VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD/Gr. N >1400cc

4.

A & B Grupp E

5.

A, B & C Appendix K

6.

B & C 4WD

7.

B 2WD

8.

C 2WD

9.

C VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD/Gr. N >1400cc

10.

C Grupp E

11.

Ungdomsrally

LAGTÄVLAN
•

Enligt regler i MEGA Rallycup

BESIKTNING
•

Entreprenada Väst, Larmvägen 2, Trollhättan kl. 07:00-10:30

TÄVLINGSBILAR
•

Ekipagen skall överensstämma med SBF:s tekniska reglemente för resp. klass

DÄCK
•

Klassade sommardäck enligt SBF:s reglemente

BRÄNSLE
•

Bensin, diesel och E85 finns att tillgå ca 1km från Start-, mål- och serviceplats.

SERVICEPLATS/MILJÖ
•
•

Arrangören anvisar serviceplats
Den tävlande ska upprätta godkänd serviceplats i enlighet med SBF:s Tävlingsregler Rally RY
0.2T och Gemensamma Regler G 2.4. Brott mot dessa rapporteras till tävlingsledningen och
bestraffas enligt RY 8.14.
• Miljöstation finns vid serviceplatsen
• Toalett finns vid start-, mål-, serviceplats
• Servering finns vid start-, mål-, serviceplats

ANMÄLAN
•
•

Elektronisk anmälan till www.raceconsulting.com senast 18:00 söndagen 28 augusti
Efteranmälan fram till torsdag 1 september görs till www.raceconsulting.com
OBS!!! Efteranmälda kan EJ garanteras noter.
• Alla anmälda förare i SMK Trollhättan SKA tillhandahålla två namngivna funktionärer, för fri
startavgift skall 4 funktionärer tillhandahållas. Alla hemmaförare ska också medverka vid
efterarbetet. Anmälan till Mikael Ericsson, 0709-474149.

TÄVLINGSAVGIFTER
•
•
•
•

Tävlingsavgift ungdomsrally 500 SEK, övriga klasser 1800 SEK. Ska vara arrangören
tillhanda senast måndagen 29 augusti på BG 205-0383, ange namn, bilklass och typ av noter.
Notavgift 500 SEK
Vid efteranmälan tillkommer 1000 SEK
Vid återbud före anmälningstidens utgång återgår hela startavgiften, vid avanmälan efter
anmälningstidens utgång behåller arrangören en administrativ avgift på 300 SEK samt ev.
notavgift. Vid avanmälan efter torsdag 1 september behåller arrangören hela avgiften.

AVLYSNING
•

Tävlingen kan med domares medgivande avlysas om ej minst 80 anmälningar inkommit vid
anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare eller annan force majeure.

REKLAM/VIDEOFILMNING
•

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna. För ev. lackskador ansvaras
ej. Ej anbringad reklam medför avgift på 1000 kr (friköpning).
• Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd och godkännande av
tävlingsledare.
• Fastsättning av filmkamera i eller på tävlingsbil ska vara utförd enligt TR 5.23 och godkännas
av teknisk chef vid besiktning.

RESULTAT
•
•

Resultatlistan anslås på anslagstavla vid start/målplatsen.
Resultatlistan skickas inte, utan finns att tillgå på internet; www.raceconsulting.com

PRISER OCH POÄNGBERÄKNING
•
•

Priser utdelas till en per påbörjat fyrtal i varje klass, dock alltid pris till de tre första i varje
klass. Eventuella ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Poängberäkning enligt MEGA Rally Cup och Västra DM/FMs serieregler

DISPENS
• Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos Länsstyrelsen och anslås
tävlingsdagen på den officiella anslagstavlan.

FÖRSÄKRING
•

Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under hela tävlingen.
Vagnskadeförsäkringen gäller ej. Det är förarens skyldighet att omedelbart meddela
tävlingsledningen om skador som man orsakat under tävlingen.

PLATS FÖR ANSLAG
•
•

Den officiella anslagstavlan finns vid start och mål
Alla ändringar och eventuella tillägg av denna inbjudan kungörs genom numrerade PM, vilka
anslås på den officiella anslagstavlan och i startkuvert.
• PM som tillkommer under tävlingsdagen kvitteras vid anmälan eller start på sträcka

PERSONUPPGIFTSLAGEN
• Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

UPPLYSNINGAR
• Johan Lundqvist, 0739-985976
ÅTERBUD
Till Dan Rhodin, 0736-614851 fram till tävlingsdagen.
På tävlingsdagen Angelica Eriksson, 0736-814745

Välkommen!

