Katrineholms Motorklubb
Inbjuder till SLOTTSSPRINTEN

Rally-Light - Lördagen den 11 Juli 2020

Då det är mycket speciella omständigheter detta år med Corona/Covid-19, så är det också många
speciella omständigheter vi som arrangör har att hantera för att kunna genomföra en tävling.
- Tävlingen är helt Publikfri, inga program/karta säljs, inga obehöriga släpps in vid Ericsbergs Slott.
- Varje team får vara maximalt 5st (ev.medföljande o barn inräknat).
- Endast B-Besiktning sker i depån/servicearea, vilket innebär att ALLA måste tillse att sin homologerade
tävlingsbil är inom en giltig besiktningsperiod. Vi har INGEN möjlighet att lösa detta!
- Kommer du ändå med tävlingsbil som gått ur bes.perioden, kommer INGEN återbetalning ske!
- Tävlingen kommer köras utan trp.tider och UTAN fysiskt tidkort för att minimera sociala kontakter.
Det finns flera saker som är annorlunda i denna tävling, - Läs denna Inbjudan INNAN du anmäler dig!
Självklart gäller FHMs rekommendationer, känner du eller någon i ditt team sig sjuk, så SKALL ni stanna
hemma och återbetalning sker. - Känner du/ditt team sig tveksamma till att komma hit och tävla och
under dessa förutsättningar, så skall ni såklart INTE anmäla er till denna tävling. // Täv.org.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Rallyreglementet, denna
tävlingsinbjudan och ev. PM för tävlingen.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt och ingått ett avtal med Katrineholms MK, till att vederbörandes
personuppgifter registrerats i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform
offentliggör namnuppgifterna.

1. Tävlingsarrangör:

Katrineholms MK. www.kmk.nu | info@kmk.nu

2. Organisationskommitté:

Crister Nystrand, Robert Björling, Mikael Eriksson, Björn Staaf,
Håkan Andersson, Ove Björling, Jojo Axelsson och Leif Fredriksson.

3a. Tävlingsledare:
3b. Bitr.Täv.ledare:
4. Teknisk chef:
5. Domarordförande:
5b. Domare:
6. Teknisk kontrollant:
7. Miljöchef / Servicearea:

Crister Nystrand
Björn Staaf
Meddelas i PM
Tommy Andersson
Maria Andersson
Håkan ”H” Andersson
Håkan Andersson

Tel: 0737-190 100
Tel: 076-527 95 55
Tel: 07
Tel: 076-172 83 92
Tel: 073-523 53 85
Tel: 070-601 85 97

8. Övriga chefsfunktionärer och centrala funktioner:
Banchef:
Leif Fredriksson
Säkerhetschef/hälsoansvarig:
Robert Björling
Sträcksäkerhetschef:
Ove Björling
Tävlingssekreterare/kassör:
Jojo Axelsson

Tel: 070-591 57 39
Tel: 070-539 77 26
Tel: 070-592 43 73
Tel: 070-798 49 22

Notskrivare:

Tel: 073-827 27 04

Patrik Barth

9. Tävlingsform:

Tävlingen körs som Sprint, 1 SS 3ggr. – Publikfri tävling.
Tävlingen omfattar ca 25 km totalt, varav 7,5 km SS. (SS 2,5km x3) med noter.
De två bästa tiderna räknas i slutresultatet.
1st rekognoseringsrunda med standardbil/fordon, Noter av Patrik Barth.
Sträckan kommer filmas, och ni får en länk samt noterna på er mail i samband
mer att startbekräftelsen skickas ut. (noter endast till de som har codriverlicens)
Avslutningsdelen på sträckan kommer Webb-TV sändas samt Rallyradio.

10. Tävlingsplats:

Ericsbergs Slott. Start&Mål, serviceplats är på slottsområdet.
Endast B-besiktning vid Ericsbergs Slott / på servicearean.
Presscenter och Officiell anslagstavla är vid HQ Ericsbergs Slott.

Centralt telefonnummer tävlingsdagen: 070-655 58 40
11. Tidplan:

Måndag 15/6 Inbjudan publiceras. Anmälningstiden startar.
Onsdag 1/7 Kl.20.00. Anmälningstiden utgår. Ev. gallring sker och meddelas.
Lördag 11/7 Kl.07.30-10.00. Anm- B-Bes, (Ericsbergs Slott).
Lördag 11/7 Kl.11.00. Första Start.
Lördag 11/7 Kl.15.30. Första bil i mål.

12. Respittid:

Maxtid från TK ut – SS mål gäller på alla tre varven.

13. Deltagare och Gallring: Deltagare med giltig nationell / internationell rallylicens. Det totala antalet
startande är maximerat till 70 startande. Inkl.max 5st Ungdomsrally.
Vid ev. gallring: Fritt upp till arrangören.
14. Bilklasser & Startordning
Klass 4, Ungdomsrally
Klass 1, 4WD
Klass 2, 2WD
Klass 3, Std (GrE, GrF, VOC, GrN 0-1400cc, R1)
15. Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBF:s reglemente RY 8.6 T, anbringa
reklam på de tävlandes fordon inkl. framrutan, se även kommande PM.
Tävlande som inte har för avsikt att delta med arrangörens reklam på bilen
måste ange detta på/vid anmälan.

16a. Däck:

Enl. SBF:s Rallyreglemente 2020.

16b. Service/Miljö:

Miljöföreskrifter för service enl. SBF:s nationella reglemente RY 0.2T gäller.
G.2 och SBF:s Miljkodex ska följas. Max 1 servicebil per startande tillåts.
På servicearean tillåts endast: En (1) tävlingsbil, en (1) servicebil ELLER (1)
husvagn/husbil! Övriga fordon får parkeras på anvisad yta i anslutning till
servicearean. Kommer man med husbil som service och skall bo kvar, se P.27.

Avser ni att komma med större fordon än husvagn/husbil, måste ni meddela
och få godkänt för detta! Kontakta Serviceareachef
Håkan Andersson, 070-601 85 97.
Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/
-material samt behållare för uppsamling av vätska skall finnas vid varje
ekipage. En presenning skall även finnas tillgänglig för servicefordonet.
Obs! 1st 6kg brandsläckare vid resp. tävlingsbil/team på servicearean.
Se till att ha stort avstånd, minst 3 meter mellan varje team!
All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen.
16c. Tidtagning:

Start med startljus, fotocell vid startlinje. Tidtagning vid mål med fotocell.

17. Tävlingsavgifter:

1500 SEK + inkl.noter. Ungdomsrally Fri start.
Skall betalas via BG: 5111-8016, OM du kommer med bland de 70st ekipagen.
Senast 2020-07-07 skall du som erbjuds plats ha betalat in avgiften.
Återbud efter 2020-07-07, uttages en avgift om 500 SEK.

18. Anmälan:

Skall ske via: https://www.raceconsulting.se/
Tävlingsavgift inkl. noter SKALL endast betalas till BG: 5111-8016 (ange namn
& klass) OCH betala endast OM du erbjuds plats bland de 70st. Se punkt 17.
Efteranmälan i mån av plats, + 500 SEK, görs via info@kmk.nu

19. Återbud:

Till: SMS, 070-798 49 22 samt via (info@kmk.nu)

20. Avlysning:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätt, att i samråd med Domarordf. avlysa
tävlingen vid förbud från markägare, myndigheter eller fall av force majure,
eller ifall antal anmälda vid anmälningstidens utgång, understiger 50 st.
Eller andra omständigheter avseende Covid-19 från SBF/RF/FHM/Polisen.

21. Priser:

Hederspriser kommer att delas ut till en per påbörjat femtal startande i varje
klass, dock alltid till 1:an, 2:an, 3:an. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning sker på slottstrappan i Slottsparken efter avslutad tävling.

22. Mediarättigheter:

Mediarättigheter gällande Slottssprinten 2020, tillhör Svenska
Bilsportförbundet och arrangören.

23. 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 personeller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

24. Övrigt:

Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att
mailas ut. Ingen post skickas!

25. Upplysningar:

Banchef. Leif Fredriksson, Tel 070-591 57 39
Tävlingsled. Crister Nystrand, Tel: 0737-190 100 | info@kmk.nu
Servicearea. Håkan Andersson, Tel 070-601 85 97
Tävlingssekreterare/kassör. Jojo Axelsson, 070-798 49 22

26. Försäkring:

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden.
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles,
must have third- party liability insurance with a value of 300 million SEK. If
such insurance is missing or if the insurance not comply with Swedish laws the
third party liability insurance hold by The Swedish Automobile Sports

Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing the
accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2020 (20 % of
47 300 SEK = 9 460 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige.
Deltagare I tävling/uppvisning på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon
måste ha tredje-parts försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas
sådan försäkring eller att den är bristfällit gentemot svensk lag kommer den
gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den
som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett
prisbasbelopp 2020 (20 % av 47 300 kr = 9 460 kr). Värdet på försäkringen är
300 miljoner kronor.
27. Logi:

Ericsbergs Slott
kontakt@ericsberg.se
Tyvärr ingen möjlighet till Camping eller El detta år, tävlande med
husbil/vagn kan få möjlighet att komma Fre em.
Obs! Gäller endast tävlande/team - mekaniker, inga övriga på
servicearean/slottsområdet! Respektera detta!
Inga extra toaletter/dusch etc finns detta år, endast Caféts
ordinarie är tillgängliga!
Obs! Infart till servicearean kan endast ske kl.07.00 till kl. 22.00. Vakt på plats!
Kontakttelefon Ericsbergs Slott:
via Leif Fredriksson
070-591 57 39

Övrigt Boende:
Katrineholms Stadshotell
Hotell Gillet
Ekbacken Sporthotell
Olssons-Vandrarhem
Djulö Vandrarhem
Djulö Camping/Stugor
Katrineholm Turistbyrå

0150-50440
0150-13340
0150-55790
0730-75 75 90 (ange: Rally)
0150-10225
0150-57242
0150-444140

Välkomna till Slottssprinten 2020 / Rally-Light

Hälsar Katrineholms Motorklubb & Ericsbergs Slott.

www.slottssprinten.se

