Katrineholms MK & Sö/Vä BF
inbjuder till

Södermanland/Västmanland Rally-DM 2020 – DM SPRINT
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA’s internationella och SBF’s nationella
tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan.
Ansvar: Den som deltager 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.
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.
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 Gimmersta gårdsområde/servicearea
eller längs sträckan.
- Varje team får vara maximalt 4st (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.

1. Arrangör.
Katrineholms Motorklubb, Lövåsvägen 18, 64147 Katrineholm.

2. Organisation.
Anders Karlsson, Crister Nystrand, Jojo Axelsson, Mikael Dagberg, Kjell Hellman, Björn Staaf.

Tävlingsledare.

Tävlingssekreterare/kassör.

Crister Nystrand – 0737190100

Jojo Axelsson – 070-7984922

Bitr. täv.led: Björn Staaf. 076-5279555

Säkerhetschef: Mikael Eriksson – 070-7836308

Banchef & Serviceplats/Miljöchef.
Anders Karlsson – 070-5117988
Domarordförande.
Boris Andersson

Domare.
Christian Eriksson

Teknisk Chef.
Per Bergström – 073-8156433

Teknisk kontrollant.
Håkan Andersson

3. Tävlingens längd och art.
Rallysprint om 40 km varav 13,2 km SS, 1 SS 2ggr – som är kvalåk för Rally-DM Sprint.
Rally-DM Sprint kör två kvalåk samt ett avgörande finalåk *.
En SS om 6,8 km som körs två gånger, där bästa enskilda kvaltid (på ett åk) avgör plats och startordning i ett
avgörande finalåk.
* Antal platser till finalåket Rally-DM Sprint, meddelas i Pm1, dock minst 6 st eller 50% i resp. Rally-DM Sprint
tävlingsklass. Se punkt 6b. (Ungdomsrally tävlar ej om Rally-DM Sprint, men får köra det 3:e åket)

Rekognosering för samtliga, Noter från Barth finns att tillgå. Rekognosering tillåts max 1 ggr. EJ tävlingsbil!
Tävlande utan codriverlicens får EJ göra egna noter eller köpa dessa. Kontroll sker! Sträckan kommer filmas och publiceras, samt att noter mailas ut med startbekräftelsen 5 dagar innan.

4. Start och målplats samt serviceplats.
Start & Målplats: Gimmersta Säteri, Julita - Katrineholms Kommun.

4b. Tidplan.
Anm-Bes. kl. 07.30-9.30. Rekognosering kl. 8.30-10.00. Första start kl. 11.00. (Ung.rally 10.45)
5. Deltagare och seedning.
Tävlingen är endast öppen för förare med giltig A- B- C-licens + Ungdom, och med förartävlingslicens från
klubb inom Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund. - Seedning kan förekomma.

6a. Tävlingsklasser Rally Gimmersta samt Startordning
Kl. 10.
Kl. 1.
Kl. 2.
Kl. 3.
Kl. 4.
Kl. 5.
Kl. 6.
Kl. 7.
Kl. 8.
Kl. 9.

Ungdomsrally
4WD (A/B/C-förare)
R1/GrE – A/B-förare
R1/GrE – C-förare
GrF/VOC/GrN 0-1400cc – A/B-förare
GrF/VOC/GrN 0-1400cc – C-förare
AppK -81 2WD – A/B/C-förare
A2WD
B2WD
C2WD

6b. Tävlingsklasser Rally-DM Sprint

Startordning DM Sprint (finalåket)

Kl. DM-1. Std. (R1/GrE/GrF/VOC/GrN 0-1400cc | Sammanlottas A/B/C-förare)
Kl. DM-2. 2 WD (Övriga 2 wd. | Sammanlottas A/B/C-förare)
Kl. DM-3. 4 WD (Sammanlottas A/B/C förare)

Kl. DM-3.
Kl. DM-2.
Kl. DM-1.

7. Däck och utrustning.
Enligt SBF:s rallyreglemente för 2020.

8. Tävlingsavgift.
1400 kr. Betalas till BG: 5111-8016. Telefon och efteranmälan = + 250 kr. Obs! Ungdomsrally Fri Start.
Noter från Barth finns att köpa för 100 kr, ange sort i anmälan. (Noter - ej spiralbundna, endast häftade)
Vid återtagande av anm. efter anm.tidens utgång, uttages en adm.avg. på 250 kr.
Återbud endast via epost info@kmk.nu el SMS 0737190100.

9. Anmälan.
Anmälan endast via internet, via Raceconsulting, senast den 16/9-2020 kl.20.00
I samband med er anmälan till Rally Gimmersta 2020, godkänner ni också att namn på
förare/kartläsare/anmälare får publiceras på Internet.

10. Deltagarantal och gallringsmetod.
Deltagarantalet är begränsat till 80 st, fritt fördelat i klasserna.
Gallring: 1. För arrangören och SDF Rallykommitté fri gallringsrätt. Reservlista kan ev. upprättas.

11 Tävlingens inställande.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen om ej minst 50 deltagare
anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller Force majeure.

12. Besiktning.
Endast B-bes. Plats meddelas i startbekräftelsen. Karta i Pm1 o pilning kommer att finnas.

13. Reklam.
Arrangören förbehåller sig rätten till reklamplats på tävlingsbilen, se RY 8.6 T
Video & fotorättigheter ägs av SBF och arrangören. Besvaras av täv.ledningen, se upplysningar.

14. Banans offentliggörande.
Banan offentliggörs 07.30 tävlingsdagen. All träning är förbjuden efter denna inbjudans offentliggörande.
Förare/kartläsare som ertappas på de vägar som kommer att ingå i tävlingen beläggs oåterkalleligt med
startförbud.

15. Ansvar och ändringar.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra varje ändring i dessa
tilläggsregler som dikteras av säkerhetsskäl eller Force majure.
Eller andra omständigheter avseende Covid-19 från SBF/RF/FHM/Polisen.

16. Särskiljning / Priser / Resultat.
Gimmersta Rallysprint, vid lika tid gäller SS 2 sedan SS 1. Priser till en per påbörjat femtal, dock minst till de
tre snabbaste i varje tävlingsklass. Prisutdelning efter avslutad tävling ihop med Rally-DM Sprint.
Rally-DM Sprint.
Lägsta tid i finalåket. Tidtagning sker med fotoceller, ned till hundradels sekund.
DM-plakett samt priser till minst 1:an, 2:an 3:an i resp. tävlingsklass. Prisutdelning sker efter tävlingens
avslutande. För samtliga priser gäller: Ej avhämtade priser tillfaller arrangörer, skickas Ej.
Resultatlista anslås vid start & målplatsen, Gimmersta Säteri, samt på Internet.

17. Återbud.
Lämnas till Crister Nystrand, endast via SMS: 0737-190100, eller via E-post: info@kmk.nu

18. Upplysningar.
Crister Nystrand / Media

0737-190100, ej efter 21.00 E-post: crister@racenet.nu

Tävlingssekreterare: Jojo Axelsson – 070-7984922
Tävlingsdagen – 070-6555840

19. 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.

Varmt välkomna till 2020-års Rally-DM Sprint

Tävlingsorganisationen Katrineholms Motorklubb.

