Gnesta Motor Klubb
Inbjuder till

Söndagen den 20/9 2020
Covid-19:
I spåren av Covid19 och gällande restriktioner så körs mjölkpallen pokalen 2020 som en publikfri
tävling. Inga kartor eller program kommer att säljas. Inga obehöriga kommer att släppas in vid
tävlingsområdet eller ut på sträckorna. Publik uppmanas att hålla sig borta från arrangemanget och de
ingående tävlingssträckorna.
- I varje deltagande team tillåts max 4 personer.
-En inpasseringskontroll kommer att finnas där enbart personer deltagande I tävlingen och dess team
tillåtas in vid tävlingsområde.
- Vi kommer att testa "Drive-Thru" I anmälan och besiktning. Ni sitter kvar i bilen hela tiden .
- Vi kommer använda oss av digitalt tidkort så Smartphone i bilen är ett måste
- Vid minsta symptom på sjukdom så skall ni stanna hemma!
- Ingen avanmälningsavgift kommer att tas ut vid sjukdom.
- Mera information gällande åtgärder kommer närmare tävling.
- Visa respekt för varandra och Håll avstånd!
- Ytterliggare info/restriktioner kan tillkomma I PM
Tack!

1.Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Berört Internationelt förbund (FIA), Svenska- Bilsportförbundet (SBF)
Specialidrottsdisriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande
göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
2.Organisationskommitté
Tävlingsledare:
Domare:
Tekniskt Ansvarig:
Banchef:
Säkerhetschef:
Miljöchef:
Anmälan/Resultat:

Ricard Gelin
070-441 32 25
Thord Söderberg
Vakant
Janne Pettersson 072-554 58 54
Jocke Karlsson
Janne Pettersson
www.Raceconsulting.se

3.Tävlingens art och längd:
Distriktstävling med maximalt 100 startande.
Tävlingens totala längd är ca 160 km varav 30 km SS fördelat på 4ss varav 1ss köres 2 ggr
tävlingen körs i 2 etapper med service mellan ss2 och 3
Onotad tävling med B-besiktning
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Tävlingen körs efter sommardäcks reglemente.
Vi kommer att använda oss av Raceconsultings digitala lösning med Tracking
All typ av träning och rekognosering är förbjuden.

4.Bil- och licensklasser:
GrE A,B
GrE C
VOC Mekonomen, GrF, GrN 0-1400 A,B
VOC Mekonomen, GrF, GrN 0-1400 C
Appk 2wd A,B,C
2wd A
2wd B
2wd C
4wd A,B,C
Utbildningsrally (Ej Debutant)

5.Avlastning, Kärrparkering, Anmälan Och Besiktning
Sker vid Gnesta ishall Hagstumosse IP
Siffror och dekaler appliceras innan Besiktning

6. Tidplan Anm besiktning Start och mål
Avlastning och anmälan kl 7.00-9.00
Besiktning
kl 7.15-10.15
Start och målområde ligger i anslutning till anm och bes.
efter besiktning gäller Parc farme
Startordning enligt tävlingsklass i inbjudan
Utbildningsrally sist
Första Start
kl 11.00

7.Avgifter:
Anmälan & Startavgift 2300 kr betalas på tävlingsdagen
Ungdomsrally 1000 kr betalas tävlingsdagen.
Efteranmälan + 1000kr
Återtagen anmälan efter anmälningstidens utgång 500kr

8.Anmälan till tävlingen:
På www.raceconsulting.se senast 13/9 kl 20.00
Betalning på Bankgiro: 824-2109. Senast 17/9
Gallring sker enligt följande:
1. Fullständig anmälan innan 13/9
2. Fritt arrangören för att få jämnstora klasser.
OBS. Start bekräftelse skickas till den e-post adress ni angivit vid anmälan.
9.Upplysningar/ Återbud/ efteranmälan/ föråkare:
Ricard Gelin 070-4413225

10.Priser/Vandringspris:
Priser kommer att utdelas till topp tre i samtliga klasser.
Samt till bästa damförare.
Vid samma sluttid räknas SS1 sedan SS2,3,4
”Den Rostiga Gamla Mjölkkannan”
Det krävs 3st inteckningar för att få behålla denna, följande har varsin inteckning.
Dick Larsson Rasbo MK,
John Karlsson Taxinge MK,
Peter Dahlgren Huddinge MK,
Patrik Carlsson SMK Nyköping,
Mattias Lundkvist Gnesta MK,
Ingemar Svensson Flens MS,
Christoffer Jacobsson Gotlands BF
Patrik Larsson SMK Nyköping
Björn Adolfsson KAK
Markus Theorin Skillingaryds MK
Mikael Holmgren Gnesta MK
Mikael Holmgren Gnesta MK
Erik Brodin Sandvikens MK
Lasse Mothander Gnesta MK

11.Reklam
Arrangörsreklam kommer att anbringas. Friköpning av arrangörs reklam kan göras mot en
kostnad på dubbla startavgiften

12.Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra ändringar i
denna inbjudan eller avlysa tävlingen p.g.a. dåligt väder o vägar, färre än 60 anmälda,
tillstånd som ej erhållits eller force majeure. Vid färre än 75 kan eventuellt en sträcka strykas

13.Personuppgifter:
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

14.Övrigt:
Banan offentliggörs på Lördag 19/9 kl17
Resultatlistor kommer inte att skickas utan kommer att finnas att tillgå på Gnesta MKs
hemsida
Kommersiell videofilmning får endast ske med tillstånd av tävlingsledningen.
Löpande information kommer att finnas på www.gnesta-mk.se och raceconsulting.se

Välkomna till Gnesta önskar

