Films MK inbjuder till LMBab-Sprinten
Lördagen den 18 September 2021
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF:s
och UBF:s reglemente ,LMBab-sprintens inbjudan och PM.
Tävlingen Är Publikfri -Funktionärer Tillser Detta.
Då det är mycket speciella omständigheter detta år med Corona/Covid-19, så är det också många
speciella omständigheter vi som arrangör har att hantera för att kunna genomföra en tävling.
-Tävlingen är helt publikfri, inga program/Karta säljs, inga obehöriga släpps in vid Bergby
-Varje team får vara maximalt 4st (ev medföljare & barn inräknat)
-Endast B-besiktning sker i depån/servicearea, vilket innebär att ALLA måste tillse att sin homologerade
tävlingsbil är inom en giltig besiktningsperiod. Vi har INGEN möjlighet att lösa detta!
-Kommer du ändå med tävlingsbil som gått ur bes.perioden, kommer INGEN återbetalning ske!
-Tävlingen kommer köras utan trp.tider och UTAN fysiskt tidkort för att minimera sociala kontakter.
Det finns flera saker som är annorlunda i denna tävling, -läs denna inbjudan INNAN du anmäler dig!
Självklart gäller FHMs rekommendationer, känner du eller någon i ditt team sig sjuk, så SKALL ni stanna
hemma och återbetalning sker. -Känner du/ditt team sig tveksamma till att komma hit och tävla och
under dessa förutsättningar, så skall ni såklart INTE anmäla er till denna tävling.// Täv.org.

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämelser.Ansvar.G1.6 Den som deltar i tävlingen 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 tävlingen drabbar
deltagare.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.
Arrangör: Films MK Bergby Gård 202 74895 Örbyhus ,mail:rolf.trolin@gmail.com
Organisationskommitte: Rolf Trolin , Ove Eklund , Stefan Elmnert , Jimmy Björk
,Lennart Ottosson ,Kurt Trohlin
Tävlingsledare: Rolf Trolin 073-5244937 även under tävling
Biträdande Tävlingsledare: Kurt Trohlin 0764041704 även under tävling.
Sekretariat:
Kassör: Ove Eklund 0761454553
Teknisk chef: Jimmy Björk 0702261161

Biträdande Teknisk chef; Lennart Ottosson 0707333323
Säkerhetschef: Stefan Elmnert 070 6696368
Banchef: Ove Eklund 0761454553
Miljöchef: Kristian Frilund 0703575574
Domarordförande: Margareta Johansson 0705448498
Domare:
Teknisk Kontrollant: Tomas Israelsson 070 2581600
Tävlingens art: Rallysprint som köres på 3km lång byväg. Varje ekipage kör sträckan
3ggr, snabbaste tid räknas, Vid lika tid är räknas snabbaste i omg.3 först sen snabbast
i omg.2 och sen snabbast i omg.1. Kartläsare ska medfölja .Första start 10.00
Förarklasser:Tävlingen är öppen för A-B-C-förare samt ungdomsrally med licens
för 2021.PR-licens finns inte vid anmälan , går att köpa via sbf innan tävlingsstart.
Tävlingsklasser & startordning:
4WD ,
2WD exkl bilar klass3,
GruppF-Voc-GruppN<1600cm3,
GruppE,
Fia appk homologerade bilar ej 4WD,
Klass2wd delas upp i A-B och Cförare
Anmälan:Ska vara fullständigt ifylld och motorsportsidan tillhanda senast
Söndag 12 September kl 18.00 2021 under adress www.motorsportsidan.se
Återbud www.tavlingsconsult.com eller070 5770965
Startavgift:1000kr som betalas in så att den finnes på Films Mk:s konto BG5575196 (startavgift återbetalas helt vid inställd tävling)
senast den 9 Augusti Kl.18.00 2020.Startavgift kan endast betalas till konto.
Efteranmälan: +500kr


Deltagarantal och gallring: Max 80st och
1.fullständig anmälan, 2.anmälans datum, 3 Fritt arrangören.
Priser:Prisutdelning sker i Depå området (sekretariat) efter avslutad tävling.
Pokaler till dom 3 första i klasserna -Ej avhämtad pokal tillfaller arrangören
Priser 6000kr till 1an , 3000kr till tvåan och 1000kr till trean i varje klass ,
I klasserna räknas A-B och Cförare ihop .

Däck: Klassade sommardäck .
Anmälan och besiktning:Vid Bergbybanan Anmälan , besiktningstider
inom dessa tider SKA ni vara anmälda och besiktigade!
7.00-7.30 nr 1-16 ,7.30-8.00 nr 17-32 , 8.00-8,30 nr 33-49 , 8,30-9.00 nr50-65
9.00-9.30 nr 65-80
Trailerparkering:Enligt skyltning vid ängen .Tankmöjligheter saknas
Tävlingsområde: Bergbybanan där sekretariat finns.Anslagstavlan på väggen
brevid altanen.
Vägbeskrivning i PM1 .
Miljö:Miljöföreskrifter för service enligt SBF nationellt reglemente RY 3.1
Servicefordon/Miljö och SBF:s miljökodex skall följas.
Startmetod: Klocka i start och Fotocell i mål .
Tidsplan: Besiktning 0700-0930 , Första start 10.00= Mastervarv
Särskilda bestämmelser:Hastighetsbegränsning: dispens sökt hos Länsstyrelsen .
Utrustning:enligt gällande reglemente .
Träning:all träning på sträckan är förbjuden efter denna inbjudans publicering .
Överträdelse medför startförbud!
Avlysning:Tävlingen kan med domarens medgivande avlysas om ej 50 st
anmälningar kommit in vid anmälans utgång , vid förbud från markägare
eller annan Force Majeure .
Upplysningar:Rolf Trolin 073-5244937 rolf.trolin@gmail.com

Välkomna Önskar Films MK
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 bristfälligt
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.

