TÄVLINGSINBJUDAN

Alesvängen
22:e april 2017

Rally på grus som ingår i

Riksmästerskap i Regularity
Västra BF:s Förbundsmästerskap 2017
Klassiska och Historiska Rallycupen
Mega Rally Cup

Älvbygdens MK:s rallytävling Alesvängen 2017-04-22
Organisationskommitté
Leif Kärnede, Ulf Hummel, Henry Larsson, Conny Andersson, Lars Jönsson
Mikael Stoopendahl, Olof Lindgren, Martin Edlund, Marcus Larsson
Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Bitr. Tävl.led.Regularity:
Teknisk chef:
Banchef:
Säkerhetschef:
Miljöchef:

Martin Edlund
Leif Kärnede
Jonas Öhman
Marcus Larsson
Ulf Hummel
Mikael Stoopendahl
Olof Lindgren

0707-734688
0708-659985
0705-805115
0705-815529
0768-151842
0706-053269
0709-821615

Domarordförande:
Domare:
Teknisk kontrollant:

Jan Ribnert
Mattias Hallqvist
Kenneth Ingvarsson

0706-614670
0709-460507
0706-859757

Tävlingsform:

Rally på grus. Noter av Noteriet.
Totalt c:a 120 km varav c:a 33 km SS fördelat på 6 specialsträckor.
2 st vägar körs 2 ggr och 2 st andra vägar körs en gång vardera.

Tävlingsplats:

Tudorområdet i Nol
Kärrparkering på Tudorområdet i Nol.
Pilat från väg E45.

Tidplan:

Banan offentliggörs kl.07.00
Tävlingshandlingar hämtas vid anmälan.
Anmälan kl.07.00-10.00
Besiktning kommer att ske på Tudorområdet i Nol.
B-besiktning kl. 07.00-10.15
Obligatoriskt förarsammanträde för regularity kl.09.30 Folkets hus i Nol,
i rallyts HQ.
Möte för Ungdomsrally kl.11.30, Folkets hus i Nol, i rallyts HQ.
Regularity start 10:00, flytande start. 1 minuts startmellanrum.
Övriga tävlande start 11.00, flytande start. 1 minuts startmellanrum.
Slutbesiktning och uppställning på anvisad plats kommer att ske
direkt efter målgång.
Resultatlistan anslås vid start & målplatsen snarast efter varje klass
avslutande.
Prisutdelning kommer att ske snarast efter varje avslutad klass.
Resultatlista kommer i första hand att finnas på Internet.
Meddela vid anmälan om resultatlista i pappersform önskas.

Förarklasser:

A- B- C- Ungdomsrally med giltiga licenser för 2017.

Deltagarantal:

Deltagarantalet är begränsat till max 165 startande.

Gallringsmetod:

1: Anmälan som är komplett inkommen samt betalad före
anmälningstidens utgång.
2: Poängtagare i tävlingen ingående serier eller cuper.
3: Arrangören förbehåller sig därefter rätten till fri gallring.

Tävlingsklasser &
Startordning

Regularity
Rallyklassikerna
A-förare: 4WD, 2WD, VOC Mekonomen Rally Grp-F/Grp N>1400 >, Grp-E
B-förare: 4WD, 2WD, VOC Mekonomen Rally Grp-F/Grp N>1400 >, Grp-E
C-förare: 4WD, 2WD, VOC Mekonomen Rally Grp-F/Grp N>1400 >, Grp-E
Ungdomsrally.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes
bilar.

Regularity:

Särskilda bestämmelser.
Alesvängen är en nationell tävling och därför behövs inget av följande pass
för bilen: Av SBF utfärdat HTP, HRCP eller av MHRF/ FIVA utfärdat.
22/4, före tävlingens start, ska samtliga bilar besiktigas av arrangören.
Bilens registreringsbesked och försäkringspapper ska kunna uppvisas.
Fria däck.
Trippmätare enligt bilaga i Reg 5.3.
Det är förbjudet att i tävlingsbilen medföra eller använda elektronisk
utrustning som kan användas för navigering, eller mätning av
medelhastighet. Mobiltelefoner ska vara avstängda och får endast användas
i nödsituation.
Medelhastigheten på Regularity är 50km/h eller lägre. Regularity genomför
tävlingen på motsvarande sätt som fullfartsrally vilket innebär start med
funktionär och startljus. Tidtagning sker på 10-dels sekund med GPSbaserat tidtagningssystem.
Bilen ska vara utrustad med minst standardbälte. Om det inte var monterat
ett bilbälte så måste minst ett 3-punkts standardbälte vara monterat för
förare och kartläsare. I öppna bilar skall besättningen bära hjälm på
specialsträckorna. Bilen ska vara utrustad med två varningstrianglar och
förbandskudde.

Bilsportlicens Prova På söks via SBF, eller kan köpas vid anmälan
tävlingsdagen, Övriga frågor Jonas Öhman.

Lagtävlan:

Enligt bestämmelser för Mega Rally Cup.

Däck:

Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande lista är tillåtna.

Service:

En central serviceplats vid start och målplats. Som besöks vid ett tillfälle.

Tävlingsavgifter:

Tävlingsavgift 2200: Tävlingsavgift regularity 1400:Notavgift 400:Ungdomsrally 500:-

Anmälan:

Till Race Consulting, Claes Eklöv 070-543 59 40
Elektronisk anmälan till: www.raceconsulting.com
eller på SBF’s blankett till:
Race Consulting, Uddeholmsvägen 10, 683 30 Hagfors.
För giltig anmälan skall denna vara Race Consulting tillhanda senast
2017-04-14 kl. 18.00, tävlingsavgiften skall vara Älvbygdens MK tillhanda
2017-04-14 på BG. 5840-2017
Efteranmälan till Race Consulting mot förhöjd en avgift av 300:OBS! Ange alltid namn och klass på postgiro/bankgiro
inbetalningen.
Tack på förhand.

Avlysning:

Organisationskommittén äger rätten att med domarens medgivande
avlysa tävlingen om inte 60 ekipage anmält sig vid anmälningstidens
utgång eller annat force majeure.

Priser:

Hederspriser, ett per påbörjat 4-tal startande i respektive tävlingsklass.
OBS ! ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Drivmedel:

Tankningsmöjligheter finns i Nol, Nödinge och Älvängen

Plats för PM:

På den officiella anslagstavlan vid startplatsen, Folkets hus i Nol.

Övrigt:

Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos
länsstyrelsen.
Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under
tävlingen. Vagnskadeförsäkring gäller ej. Det är förares skyldighet att
omedelbart meddela tävlingsledning skador som man orsakat under
tävlingen.
Digitala startklockor kommer att användas.

Tävlingen anordnas i full överenskommelse med FIA:s internationella
och Svenska bilsportförbunds nationella tävlingsbestämmelser.
Beslutat är, för att tävlande ekipage ifrån hemmaklubbarna skall få delta i
Alesvängen 2017 gäller följande.
Fixa två sträckfunktionärer och att dessutom själva hjälpa till med
återställning av sträckor. Samt på tävlingsdagens morgon hjälpa till vid
besiktning, anmälan, kärrparkering.

Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund
(SDF), arrangör eller funktionär kan så-ledes inte utan vållande göras
ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.
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 medieform offentliggör namnuppgifterna.

Återbud:

Återbud görs till claes@raceconsulting.com eller SMS till Claes Eklöv,
070-543 59 40.
Var noga med att Du får svar på att Din avanmälan är mottagen! Återbud
över telefon godtas ej.

Upplysningar:

Tel. Martin Edlund:0707-73 46 88
Tel. Leif Kärnede: 0708-65 99 85

Älvbygdens MK tillsammans med Göteborgs MF hälsar
välkomna till Aleknixen 2017.

