Tävlingsinbjudan
Finnskogsvalsen/SAFEEXPLOSIVES RALLYT
16-17 Januari 2016
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF´s Nationella tävlingsbestämmelser,
FIA´s internationella regler samt dessa tilläggsregler och tillkommande PM.
Tävlingen ingår i VOC Mekonomen Rallys Sverigeserie samt Vinterserie.

Tävlingsarrangör:

MK RATTEN, Nottjärnsvägen 3, 685 92 TORSBY

Organisationskommité: Sven Täppers, Christer Börjesson, Anders Gullström,
			
Jimmy Olsson, Conny Nilsson, Magnus Östlund.
Tävlingsledning:
Tävlingsledare 		
Sven Täppers 		
070 652 09 22
			
Bitr. Tävlingsledare
Conny Nilsson 		
070 685 92 70
			
Teknisk chef 		
Jimmy Olsson 		
070 276 20 16
			
Banchef 		
Magnus Östlund
070 559 24 02
			
Teknisk kontrollant
Anders Henriksson
070 512 40 36
			
Domarordförande
Jan Ribnert		
070 661 46 70
			Domare 		Meddelas i PM
			Miljöchef 		Christer Börjesson			
			
Resultat 		
RC Sport & Design AB
			Tidtagning		Racetiming
			Noter			Gunnar Barth
			
			
Telefonnummer till tävl.ledning under tävlingshelgen meddelas i PM.
Tävlingsform: 		
			
			

Nationellt tvådagars rally. Totallängd 343,6 km varav 123,6 km fördelat på 7 SS.
204 km på lördag varav 67,9 km fördelat på 4 SS. 139,6 km på söndag varav
55,7 km fördelat på 3 SS. Samtliga sträckor körs endast en gång.

			
Möjlighet för omstart på söndag enligt RY 8.8.1T. Sker efter sedvanlig ombesiktning (söndag			morgon) med ett tidstillägg på tre minuter per SS som föraren inte genomfört, dock alltid
			
minst tre minuters tillägg, gäller även tävlande som bryter på transporter.
			
Tidstillägg på ej genomförd SS är baserat på sträcksnabbast i förarens tävlingsklass.
			Meddelande om omstart skall ske vid ordinarie anmälan söndag 07.00-07.15.
			
Möjlighet till reparationer inomhus finns vid skadad bil under lördagens tävling,
			
mer info i PM. Vid omstart placeras föraren på sin plats enligt startlistan.
			
Omstart medges även efter uteslutning pga. överskriden respittid mellan 2 tidskontroller.
			Kom ihåg att etappmål på lördag inte är slutmål och därför gäller er idealtid!
Tävlingsplats: 		
			
			

Start och mål, Stjerneskolan, Torsby.
A-Besiktning sker på Norra ringvägen, pilat från E45 och V 239.
Besiktningstider meddelas i PM, fri besiktning fredag kväll.

Tidsplan: 		
Anmälningstiden startar tisdag 24 november.
			
Sista anmälningsdag onsdag 6 januari kl. 24.00.
			
Banan offentliggörs onsdag 13 januari genom programförsäljning.
			
Obehörig körning är, i och med dessa tilläggsreglers utgivning, ej tillåten och
			medför startförbud.

			
Första start lördag kl. 11.00. Första start söndag kl. 09.00.
			
Startmellanrum 1 min. Flytande start.
			
Förarmöte debutant och ungdom sker utanför sekretariatet, lördag kl. 10.00
			
samt söndag kl. 08.00
			
			
Preliminär resultatlista anslås på officiella anslagstavlan under tävlingens gång.
			
Definitiv resultatlista meddelas senast 1 timma efter sista bil i mål i varje klass.
			
Prisutdelning sker klassvis efter protesttidens utgång på söndagen.
			
För VOC Mekonomen Rally utdelas priser för båda dagarna. Detta sker i samband med 		
			
prisutdelningen för hela tävlingen på söndag.
Deltagare: 		
Tävlingen är öppen för A, B, C och J-förare (ungdomsrally) med giltig licens för 2016, samt
			
debutanter. För att få tillgång till arrangörsnoter krävs CO-driver licens.
			
Max ca 150 startande.
			
Eventuell gallring sker i nämnd ordning: Efteranmälda, ofullständig anmälan, arrangören fritt.
			Ingen lagtävlan.
			
VOC Mekonomen Rally är garanterad plats.
Shakedown: 		
Fredag 15/1 kl. 14.00-17.00 till en kostnad av 200 SEK (betalas kontant på plats).
			
Anmälan till shakedown skall vara oss tillhanda senast torsdag 14/1 och skickas
			till info@mkratten.se.
Klasser/Startordning: Debutanter (kör endast SS 1 & 2), VOC Mekonomen Rally (A-förare, B-förare, C-förare) 		
			Grupp E (A-förare, B-förare. C-förare), Öppen klass*, 2WD (A-förare, B-förare, C-förare),
			4WD (A-förare, B-förare, C-förare), Appendix K (A-förare, B-förare, C-förare), Ungdomsrally.
			
*Öppen klass: Ger möjlighet till rekognosering fredag 15/1.
			
Ni kör utom tävlan och prisbedöms endast i den öppna klassen.
			OBS! Notavgift skall betalas även om ni avser skriva egna noter.
			
			

I VOC Mekonomen Rally seedas startfältet i enlighet med Sverigeseriens/Vinterseriens regler.
Samma seedning gäller för båda dagarna.

Reklam: 		
			
			

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna enligt SBF´s bestämmelser. Reklamen skall anbringas vid anmälan och medföras under hela tävlingen.
För eventuella lackskador ansvaras ej. Friköp av reklam medgivs ej.

Tidtagning: 		
			

Tidtagning på SS med 1/10 sekunds noggrannhet.
Startmetod: Klocka med ljussignal och fotocell i start och mål.

Tävlingsavgift: 		
Ordinarie
			
Öppen klass
			Ungdom
			
Debutant
			
Noter 		

3300 SEK
4100 SEK
1100 SEK
500 SEK
600 SEK

			Bärgningsgaranti ingår i startavgiften, garantin innefattar bärgning upp på väg och som 		
			
längst till mål på SS.			
			Alla avgifter betalas in på bg 376-3133 och skall vara klubben tillhanda senast
			måndagen 11 januari 2016! Efteranmälda betalar kontant på tävlingsdagen och debiteras
			
250 SEK utöver startavgiften. Efteranmälda garanteras ej noter.
Anmälan: 		
Elektronisk anmälan sker på www.raceconsulting.se
			
Skriftlig anmälan sänds till RC Sport& Design AB, Uddeholmsvägen 10, 683 30 Hagfors,
			senast onsdag 6 januari kl. 24.00.
			
			
Avanmälda efter anmälningstidens utgång debiteras 500 SEK fram till fredag 15/1 08:00,
			
efter det skall hela tävlingsavgiften betalas in enligt RY 2.4.6T
			Endast skriftlig avanmälan är giltig!
			
Avanmälan till info@rcsportodesign.se eller sms till 070 589 72 33.
			
Tävlingsdeltagare har via sin anmälan gett sitt samtycke till att vederbörandes
			
personuppgifter registreras i tävlingsledningens datorregister.

Priser: 			
Hederspriser till en per fyrtal startande i varje klass.
			
Ej avhämtade priser på tävlingsdagen tillfaller arrangören.
			
Öppen klass prisbedöms separat och förekommer inte i totallistan.
			
Ev. särskiljning vid lika sluttid gäller snabbast på sista SS, sedan näst sista SS osv.
			Därefter lottning.
			
Sträckpriser kommer att delas ut till snabbaste ekipage enligt följande:
			SS1/VOC Mekonomen Rally, SS2/Grupp E, SS3/Öppen klass, SS4/2WD, SS5/4WD,
			SS6/Appendix K, SS7/Ungdomsrally.
Däck/Utrustning:
			
			

Tävlingen körs på vinterdäck enligt SBF´s gällande reglemente.
För VOC Mekonomen Rally sker däckmärkning vid besiktningen, 6 däck får brukas.
Utrustning skall vara enligt SBF´s gällande tekniska- och säkerhetsbestämmelser för rally.

Bränsle: 		
Centrala Torsby: OKQ8, Q-star Automatstationer, Tanka.
			Överbyn: Statoil.
			
Tankningsmöjligheter finns även i Gräsmark.
Särskilda bestämmelser: Medförsäkran skall lämnas i anmälan för att få ut startkuvert.
			
Pilning, svart pil på gul botten.
			
Två serviceplatser, en per dag.
Dispenser/försäkring: Dispens från gällande hastighetsbegränsningar har sökts, meddelas i PM.
			
Alla tävlingsbilar skall vara försäkrade enligt trafikskadelagen.
Avlysning: 		
			
			

MK Ratten äger rätt att med domarnas medgivande avlysa tävlingen om inte 50 deltagare
anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndighet eller markägare,
vid otjänlig väderlek eller annan force majeure.

Ansvar: 		
			
			

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF,
Västra BF, arrangör eller funktionär ska således inte utan vållande göras ansvarig för
person- eller sakskador som under tävlingen drabbar en deltagare.

Upplysningar: 		
Conny Nilsson 070 685 92 70
			
Tekniska frågor hänvisas till Jimmy Olsson 070 276 20 16
			www.mkratten.se
Servering: 		

Kommer att finnas i anslutning till start/mål vid Stjerneskolan.

Boende: 		
Torsby Turistinformation 0560 160 50
			www.visittorsby.se

Välkomna!

