TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och
ev tillkommande pm”

TÄVLINGSANSVAR
” Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet(SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen 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 i vilken media får offentliggör
namnuppgifterna.”

ARRANGÖR SMK Nyköping, Box 256, 611 26. SMK Nyköpings hemsida: www.smknykoping.com och
facebook sida https://www.facebook.com/SmkNykoping/ ORGANISATIONSKOMITTÉ Hampus
Juteryd, Annicka Karlsson, Jens Gejskog, Richard Gustavsson, Matias Karlsson och Tomas Johansson,
Per Söderbäck.
TÄVLINGSLEDARE Annicka Karlsson 070 2522643
BITR. TÄVLINGSLEDARE Matias Karlsson.
TEKNISK CHEF Henrik Hedlund
DOMARORDFÖRANDE Stefan Thaleman
DOMARE Erik Wahlqvist
TEKNISK KONTROLLANT Meddelas i PM1
SÄKERHETSCHEF Tomas Johansson.
BANCHEF Hampus Juteryd.
Anmälan, DATA/RESULTAT. TIDTAGNING, http://www.raceconsulting.se/ ,Racetiming
MEDIAANSVARIG Hampus Juteryd. 070-535 62 63 hampus.juteryd@gmail.com
MILJÖCHEF Patric Carlsson.
SPONSORANSVARIG Richard Gustavsson.
TÄVLINGSSEKRETERARE Sonia Broberg

TÄVLINGSFORM Nationellt rally ingående i Svenska Rally Cupen 2018, samt DM för Stockholms BF.
Banans längd är ca 135km varav 26km SS. Fördelat på 3 SS.

Onotat. Serviceplats finns efter 1 körd SS. Tankmöjlighet efter 2 körda SS.
TÄVLINGSPLATS Start och målplats: Björshultsbanan. Ej central serviceplats ANMÄLAN OCH
BESIKTNING Hos Opus bilbrovingi Nyköping. B besiktning 16/6 mellan 07:00-10:00 Beroende på
tilldelat startnummer. Även besiktning fredagen 15/6 mellan klockan 19:00-21:00 OBS! Hemmaförare
ska besiktiga på fredagskvällen!

Anmälan öppnar 3 juni kl: 00.00
Elektronisk anmälan stänger. 13 juni kl:18:00
Startavgiften vara arrangören tillhanda. 15 Juni 19.00
Anmälan/besiktning öppnar. 16 Juni 07.00 Banan offentliggörs. 08.30 förarmöte ungdomsrally och
föråkare.
10.00 Första start Ungdomsrally. Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc farmé kommer
att tillämpas. Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på http://www.raceconsulting.se/ Prel.
resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter tävlingens
slut, samt läggs ut på http://www.raceconsulting.se/ Prisutdelning sker 30 min efter respektive
avslutad klass.

DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD Tävlingen är öppen för A-B-C-förare med för
2018 gällande licens, samt ungdomsrally. Max 100 startande. Eventuell gallring sker i första hand
mot förare som inte startat eller tagit poäng i 7klubbars/Trendab rallycup.

BILKLASSER – STARTORDNING Enligt 7klubbars
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER • Utrustning och däck enligt 2018 års rallyreglemente. • Tidtagning:
Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som räknar ner till start.
Fotocell vid mål på SS. •OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande
är förbjuden. Deltagande förare/kartläsare, samt servicepersonal till deltagande team som ertappas
med att rekognosera på de vägar som kommer att ingå i tävlingen kommer oåterkalleligen berört
ekipage att beläggas med startförbud.!!

TÄVLINGSAVGIFTER Startavgift: 1500 kr. sätts in på Bankgiro 232-0018 Tillhörande SMK Nyköping.
Senast 11/6 Ungdomsrally: 400kr. sätts in på Bankgiro 232-0018 Senast 11/6 Betalas tävlingsdagen
Förare med fri start betalar ev noter samt efteranmälningsavgift vid efteranmälan.

Efteranmälningsavgift : Återbud före 13/6 kl. 18.00 : startavgift åter. Efter 10/6 kl. 20.00. Utebliven
start utan avanmälan debiteras 1500 kr.
ANMÄLAN Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 13/6 kl. 18.00 via E-anmälan på adressen:
http://www.raceconsulting.se/ Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna
e-postadress

Tillstånd och dispenser: Tillstånd för tävlingen har sökts hos Länsstyrelsen och dispens från
hastighetsbegränsning på SS är sökt.

ÅTERBUD / EFTERANMÄLAN Återbud görs via Mail till magnus@rcsportodesign.se eller sms till
nummet 0705-940944 Samt efteranmälan görs på http://www.raceconsulting.se/

UPPLYSNINGAR/BOENDE/ FÖRÅKAREANSVARIG Har du frågor? Vill du vara föråkare? Ring Hampus
Juteryd 070-5356263 ( EJ efter kl. 22.00) Info rörande tävlingen finns även på vår hemsida och
facebooksida : www.smknykoping.com https://www.facebook.com/SmkNykoping/

VARMT VÄLKOMNA TILL GÄSTABUDSTROFÉN OCH NYKÖPING

