
              TÄVLINGSINBJUDAN                                                    

        Koppartunnan rallysprint 
                          Lördagen den 8 juli 2017 
Tävlingen även öppen för crosscart och folkrace med reducerad bansträckning, se separata 
inbjudningar.  

                   
Cirka 1,8 km specialsträcka, cirka 50 % grusväg, 50 % asfalt (industriområde).  
Körs tre gånger, varav två räknas 

 
Arrangör: Motorklubben Kopparberg. Lördagen den 8 juli. Kolartorps industriområde. 
Organisationskommitté:  
Säkerhetschef: Ingvar Olsson 
Banchef: Stefan Berg 
Tävlingsledare: Thomas Andersson 070-267 78 51 

      Teknisk chef: Robert Ledin 070-308 86 58 
Domarordförande: Meddelas i PM  
Teknisk kontrollant: Tommy Faltin Hällefors 070-339 70 42 
Miljöchef: Solveig Åkerlund 

 
Tävlingsform: Rallyspecial med specialsträcka cirka 1,8 km, cirka 50 % grus och 50 % asfalt,  
Körs tre gånger, varav två räknas. Byte av kartläsare får ske under tävlingen. Orange pilning 
används. Onotat. En minut startmellanrum.  
 
Tävlingsplats: Kolartorps industriområde, Kopparberg. 
 
Tidsplan: B-besiktning, besiktningstider meddelas i PM 1. 
Banan offentliggörs vid anmälan när denna öppnar. 
Förarsammanträde kl 10.30. Första start kl 11.01. Flytande start. 
Slutbesiktning efter målgång. 
Resultat anslås fortlöpande i depån. 
Prisutdelning omedelbart efter målgång av samtliga deltagare. 
 
Deltagare/antal/gallring: Tävlingen öppen för A-, B-, C-förare och ungdom 
Deltagarantalet begränsat till 60 st totalt (rally, folkrace och crosscart) 
Arrangören kan minska eller öka antalet.  
Gallring fritt arrangören.  
 
Klasser/Startordning: 
1. A/B/C-förare 1wd. 2. A/B/C-förare 2wd. 3. A/B/C-förare 4wd  
4. Ungdomsrally 
 
Reklam: Arrangören kan komma att anbringa reklam på bilar.  
Friköp av arrangörsreklam 2000:- 
 
Lagtävling: Ingen lagtävling. 

 

Särskilda bestämmelser: Däck: Enl gällande nationellt rallyreglemente. 
 
Tävlingsavgift: Startavgift 800 kr. Ungdom 400:-. Efteranmälningsavgift 200 kr 
Avgiften betalas tävlingsdagen, kontant eller swish 123 197 93 84 



 

Anmälan: Senast måndag den 3 juli före kl 18.00. Elektronisk anmälan via  
www.raceconsulting.se  
 
Avlysning: Organisationskommittén förbehåller sig rätten att avlysa tävling om inte  
30 stycken anmält sig i laga tid samt vid force majeure. 
 
Priser: Minnespriser till de tre första i varje klass.   
 
Särskiljning: Vid samma sluttid särskiljning åk som ej räknats därefter åk 1-2-3. 
Prisutdelning vid anslagstavlan i depån efter avslutad tävling. Ej avhämtat pris tillfaller arrangören. 
 
Återbud: Kerstin Sjödin 073-036 03 07 eller Thomas Andersson 070-267 78 51. 
 
Upplysningar: Thomas Andersson 070-267 78 51. 
 
Tidtagning: Tiden tas med fotocell vid målgång per tiondels sekund. Nedräknande klocka  

       i starten, start på jämn minut. Reserv intervalltidtagning.         
 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse Svenska Bilsportförbundets nationella tävlings- 
bestämmelser 
 
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportförbundet, Västra bilsportförbundet, MK Kopparberg eller funktionärer 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. 
 

Hjärtligt välkomna till Koppartunnan/MK Kopparberg 
Kopparbergs turistbyrå 0580-805 55, 070-237 03 53 
www.ljusnarsberg.se   

 
 

                                                               


