Inbjudan och tilläggsregler för
Tossebergsracet 27 sept. 2020
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
nationella tävlingsregler, samt denna inbjudan och tillkommande PM.

Ansvar G1.6.Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF,
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller
sakskador som under tävling drabbar deltagare.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tävlingen är en publikfri tillställning.

1. Arrangör: Fryksdalens MK
2. Organisationskommitté:
Jan Johansson, Gustav Johansson, Sven Hansen, Annika Hagberg, Jan-Åke Andersson.
3. Tävlingsledare:
Bitr Tävlingsledare
Banchef:
4. Säkerhetschef
5. Domare Ordf:
Domare:
6. Miljöchef:
Teknisk chef:
Teknisk kontrollant

Jan Johansson
Lars-Ove Larsson
Gustav Johansson
Sven Hansen
Kenneth Ax
Thure Karlsson
Sven Hansen
Jan-Åke Andersson
Anders Henrixon

070-313 17 93
070-378 75 25
076-187 40 82
070-381 98 44
070-365 49 83
070-381 98 44
070-659 24 67
070-512 40 36

7. Tävlingsform: Distriktstävling. Rallysprint
En SS på asfalt som mäter 2400m som körs 3 gånger. Bästa sammanlagda tid av alla tre åken
räknas. Tävlingen körs utan noter från arrangören, men möjlighet finns att göra egna
anteckningar vid genomkörning. Valfritt att rekognosera i tävlingsbil eller servicebil.
8. Tävlingsplats:
Tossebergsklätten vid Stöpafors, mellan Sunne och Torsby, pilat från väg E45. Anmälan,
besiktning, start/mål och service på samma ställe, vid Stöpafors sågverk. Vid anmälan SKALL
giltig licens och körkort/ID visas upp.
Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingsdagen 076-187 40 82
8.1. Kärrparkering och avlastning på Wermlands bergkrossning i Spelnäs. Pilat från E45!
6Km ifrån Serviceplatsen. INGA KÄRROR på serviceplatsen.
8.2. MAX 3 personer / team! Tävlande + en serviceperson. Avprickning via startlistan
kommer ske vid infart till servicen.
9. Tidplan
12/8 Anmälan öppnar, inbjudans offentliggörande
21/9 Anmälan stänger
18.00
26/9 TUSS A-besiktning
12.00
27/9 Banans offentliggörande
06.30
Anmälan/B-besiktning
06.30-09.00 Kom i tid
Förarmöte för ungdomsrally
08:50
Genomkörning i 2 grupper. 1-40 & 40-80
09.00
Första start
Ca 10.15

Resultatlista anslås fortlöpande. Tid för prisutdelning så fort tävlingen är avslutad
10. Deltagare, licens, gallring:
Tävlingen är öppen för A,B,C,U-förare med 2020 års gällande licens.
Norska deltagare välkomna om det är godkänt av NBF.
Max 80 startande. Gallring – 1.Tävlande inom Västra BF, 2. fritt upp till arrangören.
Max 3st per ekipage (förare, kartläsare +1st)
Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk!

11. Klassindelning:
1: Ungdom
2: 1WD, A,B,C-förare
3: App K -65, A,B,C-förare
4: App K 1966-81, A,B,C-förare
5: 2WD, A,B,C-förare
6: 4WD, A,B,C-förare
Startordning enligt lista. Kommer delas in i 2st grupper. Ingen klass delas isär.
12. Tävlingsavgift:
Ungdom 350kr, övriga 900kr. Alla avgifter betalas HELST innan 21/9 kl 18.00 till
BG-124-7592 eller swish i anmälan. Märk med namn,klass och klubb.
Återbetalning av avgifter enligt. Avanmälan innan 21/9 kl 18 hela beloppet tillbaka.
Fram till 25/9 kl 24.00 Halva beloppet. 24Timmar innan start faller hela beloppet till klubben.
13. Anmälan: Anmälan sker på www.raceconsulting.se
Efteranmälan: Efteranmälan möjlig i mån av plats till en merkostnad på 300kr
14. Avlysning: Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 40 anmälda vid
anmälningstidens utgång, förbud från myndighet eller annan force majeure.
15. Särskilda bestämmelser:
Däck enligt gällande reglemente. Tidtagning på 1/10 sekund med fotocell i mål, start på hel
minut. Digital nedräknade klocka.
Särskiljning: Vid lika sluttid avgör tiden på SS3, därefter SS2.
Miljö: Fryksdalens MK är miljöcertifierade av Riksidrottsförbundet. Skyddsmatta och
uppsamlingskärl skall användas under alla tävlingsfordon för att skydda marken från spill.
Källsortera allt avfall! Alla har skyldighet att själva ta hand om sitt avfall och att källsortera
det samt lämna på avsedd plats. Tänk på att farligt avfall inte får blandas med övrigt avfall.
Servering: En lättare servering kommer finnas på service platsen. Swish betalning
16. Reklam: Reklamplats kan komma att nyttjas, friköp från reklam =dubbel tävlingsavgift.
17.

Priser: Hederspriser delas ut till 1 per påbörjat fyrtal startande i klassen.

18.

Upplysningar: Gustav Johansson, 076-187 40 82 eller Sven Hansen 070-381 98 44.

19.
Återbud: via sms till Magnus 070-5940944 eller mail magnus@rcsportodesign.se
Vid återbud mindre än 24 timmar före första start eller uteblivet återbud faktureras
tävlingsavgiften i sin helhet.

20.

Media: Press/fotografer gör föranmälan till Annika Hagberg 070-572 90 73

21. Dispens från hastighetsbegränsning: Dispens för hastighets-begränsning är sökt hos
länsstyrelsen.
22. Bensin: Bensin (95 oktan) och diesel finns tillgängligt precis bredvid serviceplatsen.
24. Maxtid: maxtid på SS är 5 minuter.
25.
PM: Kommer vara uppsatta på anslagstavlan vid HQ och finnas på RC, resultatlista
kommer att finnas online på Raceconsulting.com.
Försäkringar: Trafikförsäkring är obligatorisk, trafikskadelagen gäller hela tävlingen. Det är
förarens skyldighet att omedelbart anmäla till tävlingsledningen ev. skada som man orsakat
under
tävlingen.
Trafikförsäkring
för
utlandsregistrerade
tävlingsfordon:
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
bristfälligt 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 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner
kronor.
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 excessfee that the one considered causing the accident is for
this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % of 46 500 SEK = 9 300 SEK).
Value of the insurance is 300 million SEK.
26.
Telefonnummer tävlingsdagen: Jan Johansson, 070-313 17 93 eller Gustav
Johansson, 076-187 40 82.
27.

TUSS besiktning kommer vara möjlig 26/9 i närheten av Sunne. Se separat inbjudan.

Välkommen till Tossebergsracet och Fryksdalens MK

