Inbjuder till
Gästabudstrofén Light
10 OKTOBER 2020

Mycket viktig information!
I spåren av Covid19 och gällande restriktioner så körs Gästabudstrofén 2020 som en publikfri tävling. Inga
kartor eller program kommer att säljas, om ej tillståndsgivande myndigheter säger ok till ett publikt
arrangemang. Inga obehöriga kommer att släppas in vid HQ på Björshultsbanan eller vid besiktningen.
Publik uppmanas att hålla sig borta från arrangemanget och de ingående tävlings-sträckorna. I varje
deltagande team tillåts max 4 personer, detta kan även att komma att sänkas till 3 personer om
restriktionerna kräver detta. Dessa personer måste namnges innan tävlingsdagen. En inpasseringskontroll
kommer att finnas där enbart personer som är ackrediterade med personligt band/bricka kommer att tillåtas
passera in och ut på Björshultsbanans område. Tävlingen kommer att köras utan fysiskt tidkort för att
minimera sociala kontakter ytterligare. Detta kommer att kräva att Co-drivern har tillgång till en
smartphone. - Anmälningsförfarandet vid tävling kommer att ske som en "Drive-Thru". Ni sitter kvar i bilen
hela tiden och får handlingarna utdelade genom en glipa i nedvevad ruta. - Vid besiktning tillåts endast
föraren av bilen på besiktnings-området. - Vid minsta symptom på sjukdom så skall ni stanna hemma! - Ingen
avanmälningsavgift kommer att tas ut vid sjukdom med undantag för ev beställda noter. - Mera information
gällande åtgärder kommer närmare tävling. - Visa respekt för varandra och håll gällande avståndsrekommendationer!
Tack för visad hänsyn!
Tävlingsledningen.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och ev tillkommande pm”
TÄVLINGSANSVAR
” Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet(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 i vilken media får offentliggöra namnuppgifterna.”
ARRANGÖR
SMK Nyköping, Box 256, 611 26. SMK Nyköpings hemsida: www.smknykoping.com

ORGANISATIONSKOMITTÉ
Hampus Juteryd, Johan Stenberg, Jocke Jakobsson, Rasmus Eriksson, Kristoffer Nordlund, Robin Norling,
Alexander Broberg, Jens Gejskog.

TÄVLINGSLEDARE
Hampus Juteryd 0705356263
TEKNISK CHEF
Meddelas i PM 1.
DOMARORDFÖRANDE
Elisabeth Svensson
SÄKERHETSCHEF
PA Mårtensson
BANCHEF
Eric Johansson
NOTER/BANDLISTA
Noteriet.
TIDTAGNING

Racetiming.

BITR. TÄVLINGSLEDARE

Stefan Thaleman
TEKNISK KONTROLLANT
Mattias Roth
DOMARE
Reine Lundqvist
BITR. SÄKERHETSCHEF
PUBLIK-SÄKERHETSCHEF
Christer Abrahamsson
Jens Gejskog.
BITR. BANCHEF
Nicklas Gustavsson
DATA/RESULTAT
www.raceconsulting.se

MEDIA-ANSVARIG
Johan Stenberg 0706660303
MILJÖCHEF samt SERVICEPLATS ANSVARIG.
Jocke Jakobsson 0730804619
SPONSORANSVARIG
Alexander Broberg 0702345586
TÄVLINGSSEKRETERARE
Meddelas i PM 1

TÄVLINGSFORM
Nationellt rally.
Banans längd är ca 130 km, varav ca 26 km SS fördelat på 4 SS, varav 1 SS körs 2 gånger.
Noter utarbetade av Noteriet.
.

TÄVLINGSPLATS
Start och målplats: Björshultsbanan . Serviceplats vid Björshultsbanan efter SS2. Servering finns om rådande
restriktioner godkänner det?
Det finns tankmöjligheter för såväl Diesel som 95 och 98okt samt E85 ute efter banan.

ANMÄLAN OCH BESIKTNING
Anmälan och A-besiktning kan göras på fredag 9/10 på Opus Bilprovning mellan klockan 16:30-18:30.
Föranmälan Krävs!! Kontakta Hampus Juteryd.
OBS! Hemmaåkare SKA besiktiga på fredagkvällen. Det är mycket viktigt att ni håller era tilldelade tider,
samt att följa initialt i inbjudan beskrivna covid-instruktioner.!
Ordinarie anmälan och A-besiktning utföres på Opus Bilprovning mellan klockan 07:00-09:45 Lördag 10/10.
OBS! Det är mycket viktigt att ni håller era tilldelade tider, samt att följa initialt i PM 1 beskrivna covidinstruktioner.!

TIDSPLAN
4/10 kl: 20:00 Elektronisk anmälan vara arrangören tillhanda.
10/10/ 07:00 Anmälan/besiktning öppnar. 07:00 Banan offentliggörs.
08:30 förarmöte ungdomsrally och föråkare.
09:45 Första start Ungdomsrally.
Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc farmé kommer att tillämpas.
Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på www.raceconsulting.se
Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter tävlingens slut, samt
läggs ut på www.raceconsulting.se. Prisutdelning sker 30 min efter respektive avslutad klass.
.

DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD
Tävlingen är öppen för A-B-C-förare med för 2020 gällande licens, samt ungdomsrally. Max 120 startande.
Eventuell gallring kan komma att tillämpas vid för många anmälda. Arrangerande klubb gallrar fritt.

BILKLASSER – STARTORDNING
Klass 1. Ungdomsrally..
Klass 2. 4 WD Alla. Startar i klassordning A, B, C
Klass 3. A, B och C förare 2WD trimmat.
Klass 4. App K. Startar i klassordning A, B, C
Klass 5. A, B och C förare Gr E går ut först, sedan följer VOC Mekonomen Rally, gr F Rwd, gr F Fwd, R1B,
samt Gr N 0-1400cc sammanslaget, i startordningen A, B, C- förare.

REKLAM.
Arrangören kommer att utnyttja rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon. Friköpning av
arrangörsreklam är möjlig mot 4 000 kr.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.
• Utrustning och däck enligt 2020 års rallyreglemente.
• Tidtagning: Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som räknar ner till
start. Fotocell vid mål på SS.
•OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden. Deltagande

förare/kartläsare, samt servicepersonal till deltagande team som ertappas med att rekognosera på
de vägar som kommer att ingå i tävlingen kommer oåterkalleligen berört ekipage att beläggas med
startförbud.!!

TÄVLINGSAVGIFTER
Startavgift: 2000 kr. Insatt på PG 465592-4 Tillhörande SMK Nyköping. Senast 5/10
Ungdomsrally: 300 kr. Insatt på PG 465592-4 Senast 5/10
Noter: 500 kr. Insatt på PG 465592-4 Senast 5/10
Förare med fri start betalar ev noter samt efteranmälningsavgift vid efteranmälan.
Efteranmälningsavgift : 500 kr
Återbud före 5/10 kl. 20:00 startavgift åter. Återbud efter 5/10 kl. 20:00 : 500 kr i administrativ avgift. Vid utebliven
start utan avanmälan samt avanmälan sista dygnet innan tävling debiteras 2000 kr. Noter garanteras ej vid
efteranmälan.
Beställda och ej avhämtade noter debiteras den tävlande.
.

ANMÄLAN. Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 4/10 kl. 20:00
via E-anmälan på adressen: www.raceconsulting.se
Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress
Ange noter: Beskrivande, Siffer eller eventuell annan Barth not på din anmälan.

AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna inbjudan eller avlysa
tävlingen pga. dåligt väder, mindre än 90 anmälda, tillstånd inte erhållits eller force majeur.

PRISER – SÄRSKILJNING
Plaketter kommer att utdelas till 1an, 2an och 3an i klass 1, 2, 3, 4 och 5
Dessutom erhåller snabbaste B och C förare i varje klass plaketter. Utöver detta tillkommer ett antal priser från våra
sponsorer att delas ut. Fri startavgift Gästabudstrofén 2021 till total-segraren, samt bästa ekipage i klass 5.
Priserna utdelas klassvis 30 min efter avslutad klass.
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.

ÅTERBUD / EFTERANMÄLAN
Återbud på SMS 0705940944 eller mail: magnus@rcsportodesign.se.
Eventuellt efteranmälan via raceconsulting.se

UPPLYSNINGAR/BOENDE/ FÖRÅKAREANSVARIG
Har du frågor? Kontakta Hampus Juteryd 070-5356263 Vill du vara föråkare? Kontakta Kristoffer
Nordlund ( EJ efter kl. 21.00)
Info rörande tävlingen även på vår hemsida : www.smknykoping.com

Enklare camping är möjlig vid SMK Nyköpings klubbstuga invid björshultsbanan.
Vi rekommenderar Good morning hotels i Nyköping, vi erhåller rabatterat pris mot
rabattkod..Kontakta Hampus för kod.
Använd annars gärna länken och leta upp det bästa boendet för just dig
www.nykopingsguiden.se/logi/

SMK Nyköping förbehåller sig rätten att i reklamsyfte använda film och foton etc från våra
tävlingar, som lagts ut på Facebook, Instagram, Youtube och liknande sociala medier.

Välkomna till Gästabudstrofén 2020

