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Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap, Asfalt-SM
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CORONAINFO
BMK Uddevalla följer våra förbunds, våra myndigheters och
regeringens riktlinjer gällande
den pågående Corona-pandemin.
Känner du dig sjuk, stanna hemma,
det finns ingen tävling som är så
viktig att du riskerar utsätta andra
för smitta.
Då vi fortfarande är inne i en mycket
speciell tid i och med Coronaviruset
så vädjar vi till allas förståelse och
respekt för de restriktioner vi inför
(dessa kan självfallet komma att
förändras allt eftersom).
Upplägg och genomförande samt
deltagande av/i tävlingen kan komma ändras om Riksidrottsförbundet,
Folkhälsomyndigheten och/eller
Regeringen kommer med nya riktlinjer, antingen till det bättre eller till
ett mer restriktivt förhållningssätt.
Trots allt extraarbete så gläds vi
åt att vi kan genomföra vår tävling
och det är oerhört viktigt att vi och
ni följer uppsatta regler och gör det
bästa av situationen och tar det
extra försiktigt i allt vi gör.
Covid-ansvarig
Bernt Johansson
070 - 631 32 98
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Uddevalla City Race anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser, Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022, denna inbjudan samt
ev. tillkommande bulletiner.
1.
TÄVLINGSARRANGÖR
ORT OCH DATUM

BMK Uddevalla
Uddevalla, 2022-05-13/14

2.
ORGANISATIONSKOMMITTÉ Magnus Thelin
Micke Andersson
Tobias Revelj
Gunnar Johansson
Raymond Johansson

3.
TÄVLINGSLEDARE
BITR. TÄVLINGSLEDARE
BITR. TÄVLINGSLEDARE

070-5306842
070-5245242
070-6648766
070-3346174
073-3330151
072-9774383
070-5806066
070-6313298
072-9774383
070-7734688

4.
SÄKERHETSCHEF
BITR. SÄKERHETSCHEF
BITR. SÄKERHETSCHEF

Mikael Stoopendahl
Jon Norberg
Angelica Eriksson

5.
DOMARORDFÖRANDE
DOMARE

Mats Bergman
073-0881330
Per-Anders Andersson 070-5255665

6.
TEKNISK KONTROLLANT
TEKNISK CHEF
BITR. TEKNISK CHEF
MILJÖCHEF

Mattias Roth
Raymond Johansson
Anders Larsson
Bernt Johansson

070-6053269
072-5470860
073-6814745

070-8677792
073-3330151
070-5815579
070-6313298

www.rallysm.se | www.bmkuddevalla.se/RallySM | uddevallacityrace

3

7.
TÄVLINGSFORM

Nationell rallysprint, SM på asfalt, med start och mål på
Kungstorget samt serviceplats på Kampenhof i Uddevalla.
Tävlingen består av en SS om c:a 3 km som körs max fyra gånger,
alla omgångar räknas i slutresultatet. En lite längre transport finns
genom staden till starten på sträckan samt en kort transport från
målet på sträckan till serviceplatsen.
Tävlingens totala längd är c:a 40 km.
Tävlingsbanan är pilad mellan serviceplats, start- och målplats
samt start SS och vi förser er också de tävlande med en enkel
roadbook.
Arrangörsnoter tillhandahålls inte, egna anteckningar/
noter får göras under rekognoseringen.

8.
TÄVLINGSPLATS
Uddevalla centralort.
TELEFONNUMMER UNDER TÄVLINGSDAGEN
Administrativ chef
Förarkontakt

Magnus Johansson
070-2825869
Magnus Thelin
070-5306842

9.
TIDPLAN
Administrativ incheckning vid besiktningen

Fredag 13/5 2022 kl. 18:00 – 22:00

Besiktning		

Fredag 13/5 2022 kl. 18:00 – 22:00

Adress: Besikta Bilprovning
Gräskärrsvägen 17
451 55 Uddevalla
Vi tillhandahåller enbart A-besiktningar.
Ev. detaljerad tidplan för besiktning meddelas i bulletin.
Banans offentliggörande

Lördag 14/5 kl 06:30.

Rekognosering

Lördag 14/5 kl. 07:00 – 09.45.
Rekognosering ej tillåten med tävlingsbil, se punkt 26 sid 7.

Förarsammanträde

Lördag 14/5 kl. 10.15 vid Miljöstationen på serviceplatsen om inget
annat meddelas i bulletiner.

Första start på SS

Lördag 14/5 kl. 11.00.
Startmellanrum, se punkt 15 sid 6.

Slutbesiktning

Sker direkt vid målgång efter sista omgången.

Resultatlista

Anslås snarast efter varje klass avslutande.
Resultatlista finns löpande på Internet,
www.rallysm.se/tavlingar/asfaltsm/14-5-22-uddevalla-city-race

Prisutdelning

Sker snarast efter avslutad tävling.
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10.
FÖRARKLASSER

A-, B- och C-förare med svensk licens samt förare med utländsk
licens giltiga för 2022.

Max antal startande

100 ekipage

Gallring

Enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022.

11.
BILKLASSER

Enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022
d.v.s endast homologerade tävlingsbilar samt en inbjudningsklass.

Inbjudningsklass

App K-bilar.

Startordning

Standard
Nat 2WD
Int. 2WD
Nat. 4WD
Int. 4WD
Inbjudningsklass, App K

Teamtävling

Enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022

12.
AVGIFTER

Tävlingsavgift 1500.vid efteranmälan ytterligare 750.utökad yta serviceplats 10.-/m2

Betalning

Avgifterna skall betalas senast 2022-04-30 eller i direkt samband
med att en ev. efteranmälan sker.
Swish finns, nummer 123-2212504 (QR-kod på sista sidan i
inbjudan), annars Bankgiro 379-6448 (ange Rally-SM och förares
namn vid BG-inbetalning)

Återbetalning

Vid avanmälan senast 2022-04-30 återbetalas hela tävlingsavgiften, vid senare avanmälan – ingen återbetalning.
Om förare anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och
avanmäler sig efter sista anmälningsdag kommer föraren att få en
faktura från BMK Uddevalla på full anmälningsavgift med en
betalningsperiod om 10 dagar.

13.
ANMÄLAN

Sker elektroniskt och senast 2022-04-30 kl 18.00.
SM-klasserna anmäler sig på
www.rallysm.se/tavlingar/asfaltsm/14-5-22-uddevalla-city-race.
Inbjudningsklassen, App K, anmäler sig på 14/5 Uddevalla City
Race Inbjudningsklass Appendix K | Race Consulting
En ev. efteranmälan öppnas 2022-04-30 kl. 18.00 och meddelas
i det fallet på Rally-SMs hemsida.

14.
AVLYSNING

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid
särskilt vägande skäl och i samråd med SBF samt domarna,
se Mästerskapsregler SM Rally Sprint, punkt 2.4.
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15.
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Tankzon kommer inte upprättas. Tävlingen är kort och drivmedel
för hela tävlingen skall finnas i bilen vid besiktningen.
Se även punkt 22.
Zon för heta arbeten kommer anordnas.
Här kommer personal med lämplig utbildning att övervaka arbetet.
Däck

Enligt däcklista sommar 2022 på www.sbf.se
För inbjudningsklassen gäller App K-reglerna för 2021, kapitel II
och artikel 8.

Serviceplats

En central serviceplats på Kampenhof i Uddevalla, intill Bohusläns Museum, i övrigt serviceförbud. Tävlande erbjuds en plats
om max 8x10 m. Ytterligare behov av yta ska meddelas BMK
Uddevalla på info@bmkuddevalla.se senast en vecka före tävling
och medför en mindre tilläggsavgift, se avgifter punkt 12.
Kontaktperson för serviceplatsen är Magnus Thelin,
070-5306842.

Startmetod SS

Start på funktionärs tecken och med ca 30 sekunders mellanrum.
Mellanrum mellan bilklasser är tre minuter och mellan omgång
två och tre är inlagt ett uppehåll om 60 minuter.

16.
REKLAM

17.
PRISER, PRISUTDELNING

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna förutom SM-promotorns reklam, se Tävlingsregler Rally,
RY 2021, Utgåva Februari 2021, punkten RY 1.4.1. Reklamen skall
medföras under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt
ansvar för ev. lackskador i samband med reklamens anbringande.
Plats för reklam meddelas i bulletin. Frånköp av arrangörsreklam
kan göras till en kostnad av 1500:-.
Hederspriser utdelas till de tre främsta placeringarna i resp. klass.
Särskiljning vid samma sluttid i tävlingen sker med snabbaste tid i
första omgången, vid lika tid även där – med bästa tid i andra
omgången och så vidare. Är samtliga tider identiska skall ekipagen
dela på placeringen. OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning på Kungstorget i Uddevalla sker snarast efter
avslutad tävling.

18.
UPPLYSNINGAR
Lämnas av
		
19.
ÅTERBUD

Thomas Borssén 072-9774383 eller
Magnus Thelin
070-5306842

Mejla ev. avanmälan till adress anmalan@rallysm.se.
Avanmälan dagen innan tävling samt under tävlingsdag ring:
Magnus Johansson
070-2825869.

20.
MEDIA/PR-ANSVARIG

Gunnar Johansson

070-3346174.
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21.
DISPENSER

22.
BENSIN OCH OLJA

Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos
Länsstyrelsen. Beslutet kommer anslås på den digitala anslagstavlan.
Drivmedel finns i Uddevalla (Tanka, Ingo, St1, Shell, Circle K
och OKQ8). Tankning i depån/på serviceplatsen är ej tillåten.
Drivmedel som räcker hela tävlingen skall finnas i bilen vid
besiktningen.

23.
INLAGT UPPEHÅLL

Uppehåll om 60 minuter är inlagt mellan omgång två och tre.

24.
RESPITTID OCH MAXTID

Maxtid per omgång är satt till 20 minuter.

25.
PLATS FÖR ANSLAG

På den digitala anslagstavlan som återfinns länkad på
www.rallysm.se/tavlingar/asfaltsm/14-5-22-uddevalla-city-race
Ladda ner appen som hanterar anslagstavlan.
Sportity Asfalts
Lösenord till app: Asfalt

26.
TELEFONNUMMER TILL TÄVLINGSLEDNINGEN
Inför tävlingen:
		
		
Under tävlingen

Thomas Borssén		
Micke Andersson		
Magnus Johansson

072-9774383
070-5245242
070-2825869

Magnus Johansson

070-2825869
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27.
ÖVRIGT
Kärrparkering:

Kärrparkering finns vid Uddevalla Hamnterminal,
ca 900 m från serviceplatsen, pilat från anmälan/ besiktning.

Rekognosering:

Tillåten 2 gånger per startande ekipage, ej med tävlingsbil, mellan
kl 07.00 och 09.45. Max två personer i bil vid rekognosering.
Max. hastighet under rekognosering är satt till 30 km/h.
Arrangören har möjlighet att kolla hastighet vid rekognosering
med hjälp av bärbar radar.
Det är inte tillåtet att åka mot tävlings riktningen på SS vid rekognosering utan man måste köra runt via transportsträckan.

Tillståndsnr:

Västra BF:s tillståndsnummer VBF 2022: RY-23.
Länsstyrelsens tillståndsnummer meddelas i bulletin.

Faktafunktionärer:

Anges med namn och uppgift via bulletin på de officiella anslagstavlorna.

Kartläsare

Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen.
Det är inte tillåtet för kartläsare att åka med Prova-På-licens.

Trafikförsäkring

Är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen.
Vagnskadeförsäkring gäller inte. Det är förares skyldighet att
omedelbart meddela tävlingsledning skador som man orsakat
under tävlingen.

Försäkringsinformation för utlands registrerade fordon i Sverige: 		
Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet,
måste kunna uppvisa försäkringshandling som täcker skador
på tredje parts egendom motsvarande en summa av 300
miljoner svenska kronor.
Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered
vehicles, must be able to provide a third party liability insurance
with a value of 300 million SEK.
Ansvar:

Gemensamma tävlings- och arrangörsregler G 2022-2024, inledning i regeltext sidan 5 ska följas. Den som deltar i tävling gör detta
under eget ansvar och på egen risk. Berört Internationellt förbund
(FIA, CIK-FIA, EFRA, IFMAR), Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakkador som under tävling drabbar deltagaren.

Övernattning:

Lista över övernattningsmöjligheter, se sista sidan.

Länkar:

Lista över länkar till tillämpliga web-sidor, se nästa sida.

Banchef:
Bitr. Banchef:
Serviceplatschef:

Micke Andersson
Joakim Rydholm
Magnus Thelin

070-5245242
070-5806066
070-5306842

Förarkontaktmän:

Magnus Thelin
Joakim Rydholm

070-5306842
070-5806066

VÄLKOMNA TILL UDDEVALLA CITYRACE 2022-05-14
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VI FÖRESPRÅKAR NEDAN BOENDE
STALLPLATS GLIMMINGE MOTORSTADION, 4 km från besiktning		
0522 - 66 10 90
Pris inkl el, toaletter, tillgång till dusch, dricksvatten, Wifi och latrintömning: 200 kr
HOTELL
Best Western Hotel Carlia, i centrum			
Rallypris: dubbelrum 890 kr, enkelrum 750 kr
Rally Buffé fredag & lördag (Bokas med boendet) 279 kr

0522 - 141 00

LISTA PÅ LÄNKAR TILL TILLÄMPLIGA WEB-SIDOR
REGLER		Gemensamma tävlings- och arrangörsregler 2022-2024
			Regler, rally
QR-KOD SWISH

SAMARBETSPARTNER & SPONSORER

bohusarken
FASTIGHETER
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Vi tar hand om din bil

Hos oss hittar du ett brett sortiment av reservdelar till bilen – allt från de vanligaste
bildelarna till de lite mer sällsynta detaljerna. Vi samarbetar med ledande
leverantörer och varumärken. Det garanterar att reservdelarna
håller högsta kvalitet.
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