SÄFFLE MC BJUDER TILLSAMMANS MED

IN TILL

REGULARITYTÄVLING
DEN
8/6 2019

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan och tilläggsregler samt
tillkommande PM/Bulletiner
Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA,
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialdistriktsförbund (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 medieform,
offentliggör namnuppgifterna.
1. Arrangör, ort, datum
Säffle Motorclub, Säffle, lördagen den 8/6 2019
2. Organisationskommitté
Christian Bruce, Björn Richter och Fredrik Erixon
3. Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Banchef:
Säkerhetschef:
Tävlingssekreterare:
Teknisk chef
Miljöchef
Domarordförande
Domare
Press/media

Fredrik Erixon
Christian Bruce
Kenneth Ax
Veronica Södergren
Håkan Johansson
Andreas Runström
Thure Karlsson
Micael Johansson
Christian Bruce

070-510 63 99
073-774 74 37
070-365 49 63
070-270 15 77
070-580 22 56
073-025 40 45
070-219 63 69
070-372 95 11
073-774 74 37

4. Tävlingsform
Seffle City Motor Challenge är ett nationellt regularityrally som anordnas
i enlighet med SBF regularityreglemente (Reg 2.1.2 färdighetsprov).
Banans totala längd är cirka 10 kilometer varav 3 km är specialsträcka.
Tävlingssträckan består av en SS som körs två gånger och den består
blandat av grus och asfalt och mäter en längd på 1,5 km.
Sträckan skall köras två gånger och tävlingsmomentet består i att köra på
två så lika tider som möjligt i båda omgångarna. Ju mindre skillnaden är
mellan SS1 och SS2 desto bättre placering i resultatlistan.
Snitthastigheten på banan får inte överstiga 40 km/h. Medveten
överträdelse av detta kan leda till uteslutning. Felaktigt utfört prov kan
också medföra uteslutning ur tävling.
Tävlingen körs efter roadbook och startmellanrummet mellan varje
tävlande är två minuter.
En och samma förare skall framföra ekipaget under hela tävlingen, ej
heller tillåtet att byta kartläsare under tävlingen.
5. Tävlingsplats
Anmälan: Vid Opus besiktning Säffle 06:30-07:30 (pilat)
Besiktning: Vid Opus besiktning Säffle 06:30-07:30 (pilat)
Start, serviceområdet vid Herrgårdsgymnasiet, följ personals anvisningar
för korrekt placering vid serviceområde.
Målgång, serviceområdet vid Herrgårdsgymnasiet.
6. Tidsplan
Anmälan och besiktning 06:30-07:30
Obligatoriskt förarmöte 08:45 vid start på SS
Första start omgång ett 09:30
Paus 10:50-11:10
Första start omgång två 11:20
Sista bil i startfältet i mål 12:40

7. Deltagare-Licenser-Gallring
Tävlingen är öppen för deltagare med följande licenser:
SBF:s licenser: Enkel licens, Nationell rallylicens, Nationell licens i
rallycross, bil-o och racing. Även PR-licens är godkänt. Köps på plats till
en kostnad av 150 sek/licens. Kartläsare måste ha fyllt 13 år.
Förare måste inneha körkort, vilket måste visas upp i samband med
anmälan.
Gallring står arrangören fritt.
8. Bilklasser-Startordning-Utrustning
Klass modern (Reg 5.2)
Startordning enligt given nummerordning
Varje ekipage skall vara utrustad med förbandsutrustning, två godkända
varningstrianglar, väl fastsatta. Bilbälten skall användas och vara av den
typ som är godkänd för respektive bilmodell. Hjälm skall användas och
matcha SBF:s viktkrav. Bilen skall vara besiktigad och minst
trafikförsäkrad. Dokument eller dagsaktuell data från Transportstyrelsen
för besiktning/försäkring skall uppvisas vid tävlingsbesiktning. Sidorutor
skall vara i sitt översta läge och inga lösa föremål får finnas i fordonet
under SS. Tänk på att batteri skall vara väl fastsatt.
Reklam
Står arrangören fritt att anbringa reklam på tävlingsbilarna på följande
ytor: Framskärmar, dörrar och överkant vindruta. Går att köpa sig fri från
reklam till en kostnad av dubbla startavgiften. (1000 sek)
9. Serviceplats
Vid HQ, följ pilning från besiktning. Var noga med att följa funktionärers
anvisningar väl där. Bil skall placeras på heltäckande presenning. Varje
tävlingsekipage skall ha en sexkilos brandsläckare väl synligt placerad vid
tävlingsfordonet. På grund av utrymmesskäl så tillåts inget fordon större
än en personbil som servicebil vid serviceplats.
10. Tävlingsavgift

500 sek/ekipage. Sätt in på bg 736-9150 (Säffle MC) omedelbart efter att
ha erhållit startbekräftelse. Märk betalningen med namn och
startnummer.
11. Anmälan
Skall göras på www.raceconsulting.com. Komplett ifylld anmälan ska vara
arrangören tillhanda innan anmälningstidens utgång onsdagen den 29:e
Maj 2019 kl. 20:00. För att anmälan skall anses vara komplett skall den
vara korrekt ifylld. Åter så står eventuell gallring arrangören fritt.
12. Avlysning
Arrangören äger efter domarnas godkännande rätt att avlysa tävlingen.
13. Priser
Priser till placering 1-3 sponsrade av Ramudden. Vidare kan priser
komma att lottas ut bland övriga startande.
14. Återbud
Återbud hanteras enligt följande:
Vid återbud fram till måndag tävlingsveckan kl 20:00 återbetalas hela
tävlingsavgiften.
Vid återbud senare, fram till 24 timmar innan tävling tas en administrativ
avgift om 200 sek.
Återbud senare än 24 timmar innan tävling tas full tävlingsavgift. Återbud
sker till www.raceconsulting.com. På tävlingsdagen till
tävlingssekreterare.
15. Upplysningar
Vid frågor eller funderingar Fredrik Erixon xetmotorsport@hotmail.com
070-510 63 99 eller Christian Bruce christinan28@hotmail.com 073-774
74 37. OBS! Mail eller sms på grund av pågående heltidsarbeten och
försök till normalt familjeliv!
16. Dispenser
Dispens från hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen.
17. Boende
Vi rekommenderar www.royal.se eller www.duseuddecamping.se
18. Maxtider

Deltagande ekipage skall ha genomfört sina två prov inom ramen för
respektive omgångs tidsspann.

19. Plats för anslag
Under tävlingen kommer resultat och PM anslås på den officiella
anslagstavlan vid HQ.
20. Telefonnummer under tävlingen
Tävlingsledare Fredrik Erixon 070-510 63 99
21. Övrigt
Missa inte att kolla på www.sefflecitymotorchallenge.com för mer
information om dagen.

Välkomna till en riktig motorfest för hela
familjen!

