
TÄVLINGSINBJUDAN TILL "ODENSPRINTEN " 16/6 2018

Östernärkes RMC inbjuder till rallysprint ingående i FM för VBF och Historiska sprint & back cupen.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och SBF:s nationella tävlingsregler samt 
inbjudan och tillkommande PM. Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.

Tävlingsarrangör: Östernärkes Radio och Motorklubb, Tångsättersvägen 13, 715 94 Odensbacken

Organisationskommité: Bitr. tävlingsledare: Stieg Ekström
Tävlingssekreterare: Mari Ekström
Tävlingskassör: Mari Ekström
Banchef: Kent Johansson
Säkerhetschef: Kathleen Larsson
Miljlöchef: Kathleen Larsson

Tävlingsledare: Håkan Gillstam, 070-659 99 76

Teknisk chef: Mikael Hedström tel: 070-689 68 86

Domarordförande: Jan Ribnert, 070-661 46 70

Domare: Nils-Gunnar Gustafsson, 070-671 83 03

Teknisk kontrollant: Anders Henriksson, 070-512 40 36

Miljöchef & Säkerhetschef: Kathleen Larsson

Tävlingens art: Nationell RallySprint.  Rekognosering till fots är tillåten före första start.
En SS om ca. 2400 m som körs tre gånger.
Mastervarv kommer köras.
3 åk, alla åk räknas
Byte av kartläsare får ske.
Tillåtet att dela bil.

Start och mål: Start och mål är vid Sydnärke Motorstadion, Hallsberg

Besiktning: B-besiktning.

Tidsplan: Anmälningstiden börjar vid denna inbjudans publicerande. Banan
offentliggörs vid anmälans öppnande tävlingsdagen. All obehörig körning är förbjuden
såväl före som efter tävlingen. Första start kl. 10.00. Flytande
start. Slutbesiktning sker i anslutning till slutmålet och bilen parkeras därefter på
anvisad plats till protesttidens utgång. Resultatlistan anslås efter protesttidens utgång
i varje klass.
Besiktning mellan 07.00 - 09.00.
Förarsammanträde vid startplattan kl 9.30.
Förarsammanträde för ungdomsrally 9.15 vid startplattan.
Prisutdelning ca 30 minuter efter sista bil imål.
Hederspris utdelas till en på fyra startande i varje klass. 
efter protesttidens utgång. Priser som ej hämtas tillfaller arrangören. 

Deltagare: A-, B- och C-förare i nedanstående klasser, och ungdomsrally. Antalet deltagare är 
begränsat till 70 st. Gallringsmetod: fritt arrangören.

Bilklasser / Ungdomsrally, 2 WD: A-förare, B-förare, C-förare
startordning: 4 WD: A-förare, B-förare, C-förare

Reklam: Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats. Friköp kan ej ske. För ev. 
lackskador ansvaras ej.

Lagtävlan: Finns ej.

Startmetod: Digital startklocka.

Tävlingsavgift: Startavgift: A- B- och C-förare 1000 kr. Ungdomsrally 600 kr.



Anmälan: Elektronisk anmälan sker på Internet: www.raceconsulting.se 
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast söndagen den 10 juni kl. 18.00.

Avlysning: Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte minst 50 förare anmält
sig före anmälningstidens utgång eller om arrangören nekas erforderliga tillstånd
eller annan force majeur.

Serviceplats: Gemensam serviceplats i depån på Hallsbergs folkracebana.

Återbud: Ring eller maila ev. återbud till Mari Ekström, 070-410 40 01
marie@je-bygg.se

Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet, Specialidrottsdistriktsförbund, arrangör eller funktionär kan således
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 mediaform, offentliggör namnuppgifterna.

Upplysningar: Stieg 070-410 40 00, Håkan 070-659 99 76

Drivmedel: OBS! Finns ej att tillgå på tävlingsområdet. Närmast är i Hallsberg.

Säkerhet: För de tävlandes säkerhet finns röda korset.

Försäkringar: Enligt trafikskadelagen.

Servering: Servering finns vid start och målplatsen.

VI HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA OCH HOPPAS PÅ EN FIN TÄVLINGSDAG!


