INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter
1 februari 2019
Nationell rallytävling som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap i Rally-Sprint för
bilar. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser, SBF:s
SM Rally-Sprintreglemente vinter 2019, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande
bulletiner. Vi inbjuder även till SM i Rallycross-Sprint och Crosskart-Sprint Special, se separat
inbjudan.
1. ARRANGÖR
SMK Sundsvall
Hemsida: www.smksundsvall.com
E-post: smk@smksundsvall.com
2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Lasse Johansson, Caj Svensson, Henrik Hedström, Ove Nilsson, Mickael Persson, Iris Backberg
3-4. TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Bitr. Tävlingsledare
Teknisk chef
Säkerhetschef
Banchef
Miljöchef
Resultat
Teknisk kontrollant

Ove Nilsson
Mikael Persson
Caj Svensson
Iris Backberg
Lasse Johansson
Patrik Hörberg
Race Consulting
Lars-Åke Persson

070-564 35 08
070-265 71 90
070-672 91 34
070-331 01 53
070-636 11 85

070-510 78 73

5-6. DOMARJURY
Domarordförande
Domare

Torbjörn Johansson
070-345 93 06
Vakant. Meddelas i bulletin.

7-8. ÖVRIGA
Förarkontakt
Media ansvarig
Sekretariatschef

Leif Lindgren
Henrik Hedström
Monica Flodin

0730-44 12 51
070-343 62 86
076-104 20 19

9. TÄVLINGENS FORM
Nationell tävling med formen Rally-Sprint med publik ingående i SM-veckan i Sundsvall.
Start, mål och service på Bergsåkers travbana där också sträckan är belägen.
Tävlingen genomförs på en specialsträcka som är ca 4 km, börjar på en rallyväg i skogen (3km) och
avslutas på travbanans område. Maxtid på specialsträckan är 10 min.
2 stycken kvalomgångar körs. 8 stycken deltagare per klass går till final. Snabbaste kvaltiden räknas. 2
stycken finalomgångar körs på samma specialsträcka. Den sammanlagda körtiden utgör
slutresultatet.
Särskiljning enligt masterskapsregler-sm-rally-sprint---vinter-2019 punkt 9.6
Startordning och startmellanrum meddelas i bulletin, som styrs av Tv-produktionen, varför den kan
komma att variera mellan kval och final, samt mellan startande.
Två rekognoseringsvarv i privatbil, med standarddäck. Högsta tillåtna hastighet 50 km/h, på
travbanemorådet 30 km/h. Arrangörsnoter tillhandahålls ej. Egna noter får skrivas. Efter målgång på
sträckan gäller högsta tillåtna hastighet normal gångfart tillbaka till serviceplatsen. Överträdelse av
hastighetsbestämmelserna medför bestraffning. Vidare instruktioner i bulletin.
10. TÄVLINGENS PLATS
Tävlingens HQ är förlagt till:
Adm. incheckning och A-besiktning:

Bergsåkers travbana, Sundsvall
Vakant. Meddelas i bulletin.

11. TIDSPLAN
Söndag 181218
kl. 18.00 Sista anmälningsdag
Torsdag 190131
kl. 13.00-14.00 Frivillig administrativ incheckning
kl. 14.30-16.00 Frivillig rekognosering dagsljus
kl. 18.00-21.00 Administrativ incheckning
kl. 18.30-20.00 Rekognosering mörker
kl. 17.00-21.00 A-Besiktning (tidschema i bulletin)
Fredag 190201
kl. 08.00 Obligatoriskt förarmöte
ca kl 08.30 Kval Rally och Crosskart/Rallycross
ca kl 13.00 Finaler Rally och Crosskart/Rallycross
ca kl 16.00 Prisutdelningar
Tävlingen kommer att varvas med Rallycross-Sprint och Crosskart-Sprint Special
TIDSPLAN KAN KOMMA ATT JUSTERAS BEROENDE PÅ SVT MM

12. DELTAGARE OCH GALLRING
Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens, oavsett nationalitet. Förare med A-, B-, C –
licens eller internationell licens, kartläsare/co-driver med nationell/internationell licens äger rätt att
delta i SM- Sprint.
Max 40 deltagare / 20 per klass. Överstiger antalet anmälda vid anmälningstidens utgång 40
deltagare (20 per klass), har SMK Sundsvall och Rallyutskottet fri gallringsrätt. Förare med poäng från
Rally-SM 2018 och tidigare SM-sprintar är meriterade. Rallyutskottet kan utse ”wildcards”.
Bortgallrade förare tas med som reserver för eventuella återbud.
13. INBJUDNA FORDON, MÄSTERSKAPSKLASSER OCH STARTORDNING
Enligt regelverket, Mästerskapsregler SM Rally Sprint - Vinter, 2019
2 WD, SM
- Till klassen inbjuds 2 WD bilar, alla i en bilklass: GrA/N/H/R + Nationell special enligt RY-T 8, 2 WD.
(Ej GrE/GrF/VOC/AppK)
4 WD, SM
- WRC, GrA/H/N/R + Nat.Special (Ej AppK)
- Nationell special enligt RY-T 8, 4 WD
- FIA Appendix J: Super 2000 (2.000 cc sugmotor)
- Grupp N4, R4, R5.
14. REKLAM
SBF avser att disponera sin rätt till reklam på vindrutan. Arrangören förbehåller sig rätten att enl.
SBF:s reglemente anbringa reklam på de tävlandes fordon, se även kommande bulletiner. Friköp
medges ej.
15. LAGTÄVLAN
Lagtävlan förekommer ej.
16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
DÄCK/DUBB
Endast däck noterade på SBF:s däcklista för vintersäsongen 2019 får användas. (Enligt regler SMsprint) Däckmärkning kommer att ske vid besiktning. Max 6st däck.
DEPÅ, SERVICE, MILJÖ, TANKNING
4 st. entrébiljetter ingår i tävlingsavgiften, extra biljetter kan köpas på plats.
Servicebestämmelser ska följas. Miljöföreskrifter enligt G.2.4 ska följas.
Standard yta för service är 10m x 6m. Större yta för servicebil/buss skall anges i anmälan. Viktigt för
vår planering.

Begränsad tillgång till eluttag finns, 10A för 150 kr. Anges i anmälan. Serviceplatsen öppen från Tors
31/1 kl 14.00 och stänger Fre 1/2 kl 20.00
All försäljning på serviceplatsen skall godkännas av tävlingsledningen.
FILM- OCH VIDEORÄTTIGHETER
Tillhör Svenska Bilsportförbundet. Tävlingen kommer att sändas i SVT.
17. TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgift 1800 SEK, sätts in på BG 770-7847. Ange SM sprint och namn på förare.
För att anmälan ska anses komplett ska tävlingsavgift vara giroförd senast 2018-12-18
Följande ingår i tävlingsavgiften:
- tävlingskarta
- tidsplan
- officiellt program
- startnummer för tävlingsbil
- arrangörsreklam (reklam meddelas i bulletin)
- SBF:s reklam (reklam meddelas i bulletin)
18. ANMÄLAN
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 2018-12-18 kl. 18.00
Anmälan görs www.raceconsulting.se
Ingen telefonanmälan godtas.
OBS! Inga utskick kommer att ske brevledes inför och efter tävlingen. På den mailadress som du har
angett i anmälan får du startbekräftelse, bulletiner m.m. Anmälningar gjorda efter anmälningstidens
utgång skall godkännas av rallyutskottet. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan
att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att SMK Sundsvall inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör
namnuppgifterna.
19. AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domare avlysa tävlingen om inte
minst 20 st. deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare,
myndighet, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. Arrangören förbehåller sig rätten att
varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras som säkerhetsskäl eller force majeure samt
ändringar som SBF kan komma att besluta.
20. PRISER
Mästerskapstecken kommer att utdelas till 1-2-3:an i respektive bilklass.
SM-guldmedalj till högst placerade som tävlar med svensk licens.
Närvaro av förare och co-driver vid prisutdelning krävs av de tre första i varje mästerskapsklass.

21. 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 således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.
22. ÅTERBUD ELLER ÄNDRINGAR AV ANMÄLAN
info@rcsportodesign.se eller sms 070-594 09 44
Inbetald tävlingsvgift återbetalas enligt följande:
Hela tävlingsavgiften:
1. Till dem vars anmälan inte godtas.
2. Återtagen anmälan före 2018-12-18 kl. 18.00.
3. Om klassen ställs in pga. För få anmälda.
Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 500 SEK:
4. Återtagen anmälan efter 2018-12-18 kl. 18.00 men före 2019-01-18 kl. 18.00.
5. Inställt tävlande/inställd tävling p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure (godkänt av SBF).
Ingen återbetalning:
6. Återtagen anmälan efter 2019-01-18 kl. 18.00.
23. UPPLYSNINGAR
Förarkontakt

Leif Lindgren

0730-44 12 51

LOGI
Boendemöjligheter hittas via denna länk:
https://visitsundsvall.se/bo-och-resa/

Välkommen till Rallysprinten och SM-veckan i Sundsvall!
SMK Sundsvall
Organisationskommittén

