Eskilstuna MK inbjuder till

Lördagen den 30 Juni 2018
DM-sprint för Södermanland/Västmanland

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA’s internationella och SBF’s nationella
tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan. 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
medieform offentliggör namnuppgifterna.
1. Arrangör: Eskilstuna MK, Box 271 631 04 Eskilstuna.
2. Organisation:
Organisationskommitté Kjell Eriksson, Andreas Nilsson, Anders Malmström, Susanne Carlsson,
Tävlingsledare: Kjell Eriksson

070-5834823

Bitr. täv.led: Susanne Carlsson. 070-6338762
Säkerhetschef: Andreas Nilsson. 072-5346036
Banchef : Anders Malmström . 070-8269722
Miljö:

Jan Holmberg

0731-597791

Domarordförande: Tord Söderberg Domare: Roland Andersson
Teknisk kontrollant. Teknisk Chef Meddelas i PM 1
3.Tävlingens längd och art.
Värmesprinten.
Rallysprint om 37,4 km varav 6,8 km SS. Värmesprinten avgörs på 2 SS (1 SS, 3,4 km 2ggr) där båda SS
räknas i slutresultatet för denna tävling.
Ungdomsrally kör 1 SS, 3 gånger. Totalt 56,1 varav 10,2 km SS.
Dm-sprint
Rally-DM Sprinten avgörs i ett finalåk varav värmesprinten (se ovan) fungerar som kval för denna.
Båda tiderna i kvalet räknas samman och avgör plats och startordning i ett avgörande finalåk.
Kvalificering till finalåk: 70% upphöjt till jämt tal i respektive DM-klass går vidare till finalåket, dock
minst 6 st ekipage.
Rally-DM Sprint tävlingsklass. Se punkt 6b. (Ungdomsrally tävlar ej om Rally-DM Sprint)
Om någon klass får mindre än 5 anmälda så körs inget DM för den klassen.
Rekognosering
Rekognosering tillåts för samtliga max 2 ggr. Överträdelse innebär uteslutning. Kontroll kommer att
ske. EJ tävlingsbil! Egna anteckningar får göras.
4. Start och målplats samt serviceplats och tider.
Start & Målplats serviceplats: Åsborgen (Ärla IP) Ärla
4b. Tidsplan
Anm- Bes. kl. 06.30-9.00. Rekognosering kl. 7.30-09.00. Första start kl. 10.00.
4c. Maxtid.
På sträcka, är bästa tid i klassen plus 2 min.

5a. Deltagare och seedning.
Tävlingen är endast öppen för förare med giltig A- B- C-licens, med tävlingslicens från klubb inom
Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund. Värmesprinten: Förarklasser = A,B,C, inom respektive
bilklass. Viss seedning kan förekomma inom respektive förarklass.
Rally-DM Sprint startordning enligt 6b.
5b. Inbjudningsklass
Ungdomsrally: Öppen för samtliga distrikt.
Inbjudningsklass 5: Öppen för förare med giltig licens från övriga distrikt. Samtliga förar och bilklasser
sammanslås.
6a. Bilklasser och startordning Värmesprinten. (1:a o 2:a omgång.)
Ungdomsrally
-

Klass 1: 4wd Alla ( A, B, C sammanslagen)
Klass 2: Övriga 2 wd. A-B-C (i resp, förarklass) +övriga 2 wd som inte specificerade enligt klass
3 o.4
Klass 3: Grp-N upp till 1400cc, Grp F, VOC. A-B, C
Klass 4: Grp-E, R1. Alla ( A, B, C sammanslagen)
Klass 5: Inbjudningsklass

6b. Tävlingsklasser och startordning Rally-DM Sprint (3:e omg.)
-

Klass DM3: Grp-N upp till 1400cc, Grp F, VOC. Grp-E, R1. Alla ( A, B, C sammanslagen)
Klass DM2: Övriga 2wd. A-B-C (Sammanslagen)
Klass DM1: 4wd Alla ( A, B, C sammanslagen)

inom respektive klass = tid från kval i fallande ordning (bästa tid sist)
7. Däck och utrustning.
Enligt SBF:s rallyreglemente för 2018.
8. Tävlingsavgift.
950 kr. Ungdomsrally 350 Kr. Startavgiften skall betalas via BG 5184-8653 eller Swish: 1236929012
och finnas bokförda på klubbens konto senast Onsdag den 27/6. Telefon och efteranmälan = 250 kr.
Ingen särskild extra avgift för Rally-DM Sprint! | Vid återtagande av anm. efter 27/6 uttages en
adm.avg. på 250 kr. Återbud via epost: eskilstunamk@swipnet.se eller via SMS 070-6504532
9. Anmälan.
Anmälan endast via internet, www.eskilstunamk.com senast den 24/6 -2018 kl.24.00 I samband med
er anmälan till Värmesprinten 2018, godkänner ni också att namn på förare/kartläsare/anmälare får
publiceras på Internet. Startbekräftelse samt PM kommer att publiceras på www.eskilstunamk.com.
10. Deltagarantal och gallringsmetod.
Deltagarantalet är begränsat till 100 st, fritt fördelat i klasserna. Gallring: 1. För arrangören och SDF
Rallykommitté fri gallringsrätt. 2. Företräde för förare inom Södermanland Västmanland. Reservlista
kan ev. upprättas.

11 Tävlingens inställande.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen om ej minst 30
deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller
Force majeure.
12. Besiktning.
B-bes. Plats vid start och mål.
13. Reklam.
Arrangören förbehåller sig rätten till reklamplats på tävlingsbilen, se RY 8.6 T Video & fotorättigheter
ägs av SBF och arrangören.
14. Banans offentliggörande.
Banan offentliggörs 07.30 tävlingsdagen.
All träning är förbjuden efter denna inbjudans publicerande. Förare/kartläsare som ertappas på de
vägar som kommer att ingå i tävlingen beläggs oåterkalleligt med startförbud.
15. Ansvar och ändringar.
Den som deltager i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra varje ändring i dessa
tilläggsregler som dikteras av säkerhetsskäl eller Force majure.
16. Särskiljning / Priser / Resultat.
Värmesprinten Rallysprint, vid lika tid gäller SS 1 sedan SS 2. Priser till de tre snabbaste i varje
tävlingsklass. Prisutdelning efter avslutad tävling ihop med Rally-DM Sprint.
DM-plakett 1:an, 2:an 3:an i resp. tävlingsklass. Prisutdelning sker efter tävlingens avslutande. För
samtliga priser gäller: Ej avhämtade priser tillfaller arrangörer, skickas Ej.
Tidtagning sker med fotocell ner till 10 dels sekund.
Resultatlista anslås vid start & målplatsen, Åsborgen Ärla, samt på Internet.
17. Återbud.
Återbud via epost: eskilstunamk@swipnet.se eller via SMS 070-6504532
18. Upplysningar.
Kjell Eriksson 070-5834823, ej efter 21.00 E-post: Kjellelof.eriksson@telia.com

