Laxå MK bjuder in till
Laxårallyt
Lördagen 27 augusti 2022

”Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. ”
”Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 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 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 och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifterna. ”

INBJUDAN & TÄVLINGSREGLER
Tävlingen anordnas i full överrensbestämelse med SBF:s nationella tävlingsbestämelser samt
regler för svenska rallycupen. Tävlingen ingår i Svenska rallycupen, Västras FM/DM samt
Stockholms FM/DM.

ARRANGÖR / ORT / DATUM
Laxå Motorklubb, Laxå lördagen den 27 augusti 2022.
ORGANISATIONSKOMITTÈ
Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Säkerhetschef:
Banchef:
Bitr. Banchef:
Teknisk chef:
Miljöchef:

Anders ”Loka” Eriksson
Pär Johansson
Lennart Anderson
Kevin Hopkins
Viktor Larsson
Torbjörn Knutsson
Lennart Egerfjord

070 - 531 93 94
070 - 582 61 18
070 - 671 32 75
076 - 050 78 35
073 - 756 07 46
070 - 940 12 61
070 - 743 37 75

DOMARJURY
Domarordförande:
Domare:
Teknisk kontrollant:

C-G Larzon
Thure Karlsson
Tommy Faltin

070 - 533 78 07
070 - 2196369
070 - 339 70 42

TÄVLINGSFORM
Nationellt rally på grus. Banans längd ca 160 km varav ca 60 km SS fördelat på 5 SS av
god karaktär. 1 central serviceplats belägen vid HQ, denna kommer att besökas efter SS
2 & SS 3. Noter skrivna av Patrik Barth.
Hinder inner kommer att finnas utmed SS, halmbalar samt andra målade hinder i orange
färg.
Sista sträckan är powerstage.
TÄVLINGSPLATS
Start och målplats vid Laxå Motorstadion (Venabanan).
Där finns även HQ och officiella anslagstavlan.
KÄRRPARKERING SAMT ANMÄLAN
HL SERVICE. Skyltat från infartsvägarna till Laxå.
Mekanikeranmälan skall lämnas ifylld vid anmälan.
Förbjudet att lasta av vid besiktning!
BESIKTNING
Vid TLM Trading AB. Skyltning från anmälan måste följas!
Fredag kl. 17.00-20.30
Lördag kl. 06.30-09.30 - Besiktningstider meddelas i PM 1. (B-besiktning)
A- besiktning endast fredag!
SERVICE
1 central serviceplats för hela tävlingen, belägen på Laxå Motorstadion.
OBS! Bara ett servicefordon per tävlingsekipage är tillåtet.

TIDPLAN
• Fredag 15 juli 18:00 - Anmälan öppnar
• Onsdag 17 aug 20.00 - Anmälan stänger
• Fredag 26 aug 16:30 - Anmälan öppnar
• Fredag 26 aug 17.00-20.30 - Förbesiktning (Hemmaåkare SKALL besiktiga
fredag.)
• Lördag 27 aug 06.00-09.30 - Anmälan och besiktning.
• Lördag 27 Aug 07:00 - Banan offentliggörs
• Lördag 07.00 - HQ öppnar samt administrativ incheckning och utlämning av
tävlingsdokument.
• Lördag 27 aug 10.00 - Första start
• Lördag 27 aug 15.00 - Ca tid för första bil i mål
FÖRARSAMANTRÄDE
Ungdomsrally och debutanter meddelas i PM 1.
DELTAGARE / LICENSER / GALLRING
Tävlingen är öppen för förare och kartläsare med 2022 års svensk licens med förarklass
A/B/C och ungdomsrally samt förare med behörighet att deltaga i svensk nationell
tävling (EU - licens). För att få köra med arrangörsnoter krävs Co-driverlicens för såväl
förare som kartläsare. EJ UPPVISAT KÖRKORT KAN NEKAS START!
Max 220 startande!
Gallring enligt följande:
1. Datum för fullständig anmälan inkom
2. När betalning registreades på arrangörens konto
3. Reservlista upprättas
BILKLASSER / STARTORDNING
1. Ungdomsrally
2. A - 2WD
3. A/B/C - 4WD
4. A/B/C - Appendix
5. B - 2WD
6. A/B - Gr E
7. A/B VOC/Gr F + Gr N 0-1400cc
8. C - VOC/Gr F + Gr N 0-1400cc
9. C - 2WD
10. C Gr E
11. Debutant

REKLAM
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de av SBF angivna platserna.
Friköp av arrangörsreklam kan ske till en kostnad av 5000 kronor. För eventuella
lackskador ansvarar ej klubben.
LAGTÄVLAN
Ingår EJ i tävlingen.
SÄRSKILDA BESTÄMMLSER
Däck enligt gällande reglemente.
Service endast tillåten på anvisad plats och enligt SBF:s regelverk, RY 3.0
Pilning enligt reglemente, engelsk pilning.
Start SS, elektroniskt startljus. Mål SS, fotocell med 1/10 sekund.
TÄVLINGSAVGIFT / BETALNING
Startavgift 3000 kr + Noter 500 kr.
Ungdomsrally 500 kr och Debutanter 500 kr. Efteranmälan 500 kr.
Alla avgifter betalas till bankgiro 713 - 0917 eller swish till nr: 1235083787 senast 17
augusti. Ange förarens namn och licensnummer.
ANMÄLAN / ÅTERBUD
Anmälan sker på www.raceconsulting.com
Komplett anmälan ska vara Laxå MK tillhanda senast onsdagen den 17 augusti kl. 20.00
Eventuell efteranmälan via www.raceconsulting.com Magnus: 070 – 594 09 44.
Avanmälan sker till anmalan@rcsportodesign.se
Efter anmälningsavgiften är 500 kr. Förare med fri start som efteranmäler sig betalar
efteranmälningsavgift. Noter kan ej garanteras till efteranmälda.
Anmälan återtagen före den 21 aug kl. 20.00 erhåller hela tävlingsavgiften + ev.
notavgift. Efter denna tidpunkt fram till 24 timmar behåller arrangören 500 kr i
administrativ avgift + ev. notavgift. Senare än 24 tim tas full avgift + ev. notavgift.
OBS! ALLA hemmaåkare/kartläsare kommer vid anmälan till tävling få uppgifter att
hjälpa till med inför rallyt och vara uppskrivna på arbetsschemat för återställande av
vägar och för/efterarbetet med tävlingen. Namnge minst 1 funktionär. Ej namngiven
funktionär medför nekad start!!
Anmälan av funktionärer och till arbetsschemat görs till nr 073-398 89 44, sms:a namn
och nr på funktionärer.
TRACKINGSYSTEM
Kommer att användas från RaceConsulting. USB-laddning i bilen är önskvärt.
Trackingenheterna hämtas ut i samband med incheckning till tävlingen på av arrangör
anvisad plats.
Förlorad eller förstörd enhet ersätts med 2500kr + moms som faktureras av Race
Consulting.

AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen i samråd med
Domarjury vid färre än 120 anmälda, förbud från markägare och myndigheter,
brandrisk 4 eller force majeure.
PRISER / POÄNGRÄKNING / SÄRSKLJINING
Priser utdelas till 1,2,3 i varje bil/förarklass. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Sträckpriser kan förekomma. Vid lika sluttid avgör tiden på SS1, SS2 osv.
Poängberäkning enligt respektive cuper/seriers regler.
Prisutdelning sker klassvis efter protesttiden gått ut.
UPPLYSNINGAR
Pär Johansson
Mattias Sjöberg
Kevin Hopkins
OBS! Endast kvällstid!

070 – 582 61 18
076 – 107 70 88
076 – 050 78 35

Videofilmning för konversiellt/privat bruk får endast ske efter samråd och godkännande
av tävlingsledare och teknisk chef.
FÖRSÄKRINGAR
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.

DISPENSER
Dispens från hastighetsbegränsning på SS har sökts hos länsstyrelsen.
BENSIN & OLJA
Tankmöjligheter finns i Laxå: OKQ8, Preem, Q-star samt Ingo.
UPPEHÅLL
Två stycken servicar utmed banan.
RESPITTID
15 min mellan två på varandra följande TK, max 30 min per etapp.
PLATS & ANSLAG
Anslagstavlan vid HQ finns alla anslag, PM samt övriga meddelanden
anslagna under tävlingen. Tävlingsklocka finns på samma plats.
TELEFONNUMMER UNDER TÄVLINGEN
Kommer att stå på tidkortet.
BOENDE
Rastpunkt Laxå: 0584 – 140 10
Laxå Turistbyrå: 0584 – 109 20

VARMT VÄLKOMMNA TILL LAXÅRALLYT 2022 FÖR DELTÄVLING
5 I SVENSKA RALLYCUPEN SAMT DELTÄVLINGAR I BÅDE
VÄSTRA BF:S FM/DM & STOCKHOLMS DM/FM!

