MK Nordjämten inbjuder till Rallyt ”Utrikesrundan” den 19/2 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 media
form, offentliggör namnuppgifterna. ”

Tävlingens status
DM i rally för MNBF i rally.
1. Tävlingsarrangör
MK Nordjämten Öhnvägen 17 833 35 STRÖMSUND
Tel: 073-803 66 90
2. Organisationskommitté
Ulf Lundqvist, Björn Ericsson, Mia Strömstedt, Ulf Jernström
3-4. Tävlingsorganisation
Tävlingsledare

Björn Ericsson

073-803 66 90

Teknisk kontrollant

Håkan Grundahl

072-085 22 85

Teknisk chef

Meddelas i PM

Säkerhetschef

Ulf Jernström

070-698 58 77

Banchef

Ulf Lundqvist

070-530 11 63

Miljöansvarig

Karin Strömstedt

070-398 00 92

5. Domarjury
Domarordförande

Åke Holmbom

070-566 46 90

6. Övriga
Resultat

RC Sport & DeSign AB

070-594 09 44

7. Depå
Varje deltagare ska vid infarten till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg, väl synlig och skyltad.
Varje deltagare ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Under varje tävlingsbil ska
finnas tät presenning som skall täcka hela bilen. Varje deltagare ska ha oljeabsorberande material för
sanering av oljespill etc, enklare miljöstation kommer att finnas i depån. El finns ej att tillgå!
8. Noter
Arrangörs noter finns att köpa för 200kr, dom är gjorda av Dan Hoff, Mellannorrlands distrikt har fått
dispens 2022 för att Dan Hoff får skriva noter MEN man måste rekognosera minst 1 gång!
OBS KOM I TID!!
9. Tävlings form
Nationellt rally med ca 118 km totalt, varav ca 47.5 km SS. Tävlingen innehåller 6 SS, varav 1 sträcka körs 2
gånger.
Genomkörning med personbil max 2ggr fram till 11,00 då vägarna ska vara rensade, max hastighet under
genomkörning är 70km/h.
Ifall arrangörs noter köps så MÅSTE man rekognosera minst 1 gång!!
10. Tävlingsplats och HQ
Start och mål och serviceplats finns på Svartviken mitt i Hammerdal.
Koordinater 63.585743, 15.360985
11. Tidsplan
Anmälningstiden utgår Söndagen 13/2, kl 18.00.
Administrativ check in Lördag 19/2 2022, kl 07.00-09.00
Administrativ check in sker på HQ samt besiktningen.
B-besiktning

Lördag 19/2 kl 07:00 – 10:00

Teknikerna går runt i depån och besiktar, kläder samt pärm ska ligga på passagerarstolen.
Banan offentliggörs

Lördag 19/2 kl 07:00 vid anmälan.

Genomgång

Lördag kl 10:45. Obligatoriskt för alla i ungdomsrally och debutanter

Debutanter

Kör endast SS1- SS2 i tävlingen.

Första start

Debutant kl 12:00, övriga kl 12:30.

Slutbesiktning

Slutbesiktning, efterkontroll och återlämning vagnböcker i samband med
målgång

Resultat

Resultat anslås endast på raceconsultings hemsida.

Prisutdelning

Prisutdelning vid HQ direkt efter avslutad tävling.

Priserna ställs upp på ett bord utomhus och hämtas av berört ekipage. Endast förare/kartläsare får
närvara!

Resultatlistor

Resultatlistor anslås endast på nätet.

12. Deltagare och gallring
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens oavsett nationalitet.
A-, B-, C-förare, debutanter och deltagare i ungdomsrally.
MAX 100 startande, Mellannorrlands förare i DM har förtur, därefter sker gallring efter anmälningstid!
13. Tävlingsklasser = startordning
1.Debutanter
2. 4WD + AppK 4 WD A,B,C-förare
3. 2WD A,B-förare
4.Standardklass A,B-förare= VOC, Grp F, Grp N<1400, Grp E
5.Appendix K, MNBF Veteran, Grupp H-74
6.2WD C-förare
7. Standardklass C-förare= VOC, Grp F, Grp N<1400, Grp E
8. Ungdomsrally
14. Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente anbringa reklam på de tävlandes fordon.
15. Lagtävlan
Lagtävlan förekommer ej.
16. Särskilda bestämmelser
Elektroniskt nedräknade klocka med tjuvstarts fotocell används vid start. Tidtagning på mållinje med fotocell.
Flytande start med 1 minuts startmellanrum. Vid klassuppehåll, kan längre startmellanrum förekomma.
Tidkortsbyte vid service
Respittid är max 15 minuter mellan TK och 30 minuter för hela tävlingen.
För att få ha ombordkamera skall den var monterad vid besiktning och vara dokumenterad i
besiktningsprotokollet.
Fritt antal klassade vinterdäck får användas.

17. Tävlingsavgift
A-, B- och C-förare 1700:-. Ungdom och debutanter 300:-. Avgiften betalas in till BG 829-0900
eller swish 1230065300

Vid betalning anger du namn och klass. Efteranmälan fram till 18/2 kl 16:00 mot en tilläggsavgift på 500:-.
Vid återbud efter 15/2 kl 24:00 behåller arrangören 500:- för administrativa kostnader. Ingen återbetalning
av avgift vid återbud efter den 18/2 kl 24:00. Återbud sker till misa_73@hotmail.com
18. Anmälan
Anmälan sker till www.raceconsulting.se.
Anmälningstiden utgår lördagen 9/2, kl 24.00.
Telefonanmälan godtas inte.
Officiell anslagstavla för PM och övriga handlingar kommer att finnas vid serveringen.
Startbekräftelse, PM samt resultatlista kommer att finnas hos www.raceconsulting.se.
Inga utskick kommer att ske brevledes inför eller efter tävlingen.
19. Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att efter domarnas medgivande, avlysa tävlingen om inte minst 30
förare anmält sig vid ordinarie anmälningstids utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller vid
annan force majeure.
20. Priser
Hederspriser kommer att utdelas till en per fyrtal startande i varje klass.
21. Ansvar
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialdistriktsförbund (MNBF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
22. Återbud eller ändring av anmälan
Alla återbud sker till misa_73@hotmail.com
23. Tankmöjligheter
Tankmöjlighet 95, 98, E85 finns på OKQ8 i Hammerdal
24. Boendemöjligheter
Högt, hett & säkert, Gåxsjö telnr: 0644-400 10
Hotell Åsgården, Hammerdal telnr: 0644-510 10
25. Servering finns på HQ Svartviken med mat och fika försäljning.
26. Upplysningar
Björn Ericsson 073 803 66 90

Varmt välkomna hälsar MK Nordjämten

