Tävlingsinbjudan LMBab-Rallyt 2022-05-14
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.

1.TävlingsArrangör: Films MK Bergby Gård 202 74895 Örbyhus
E-post
rally@filmsmk.se
Hemsida www.Filmsmk.se
2.Organisationskommitte: Rolf Trolin 073-5244937, Lennart Ottosson , Ove Eklund,
Stefan Elmnert, Kristian Frilund

3.Tävlingsledning:
Tävlingsledare:
Biträdande tävlingsledare:
Teknisk chef:
Säkerhetschef:
Miljöchef:
Banchef:
4.Domarjury:
Domarordförande:
Domare:
5.Teknisk Kontrollant:

Rolf Trolin 073 524 49 37
Lennart Ottoson 072 733 33 23
Stefan Elmnert
Kristian Frilund
Ove Eklund

Magnus Grönqvist 0738200045

Jessica Lundahl 0734139595

6.Tävlingsform:
Rally för bilar, på väg av byvägskvalitet. Total längd ca 9.5mil, SSlängd 12.5km.
Två sträckor som körs två gånger plus ett specialprov.Tävlingen körs efter
roadbook.
7.Tävlingsplats:
Anmälan:
Besiktning:

Bergbybanans klubbhus
Startplattan Bergbybanan ,

B-besiktning.

Start/Mål:
Bergbybanan
Serviceplats:
Depån Bergbybanan
Trailerparkering:
Pilning från depån
Tidplan:
Sista anmälningsdag:
Lördag 8 Maj Kl: 18.00
Banan offentliggörs:
Lördag 14 Maj Kl: 07.00
Anmälan/Besiktning:
Lördag 14 Maj Kl: 07.00-11.00
Förarmöte Ungdomsrally:
Lördag 14 Maj Kl: 10.00 vid anmälan
Första start:
Lördag 14 Maj Kl: 11.01
Slutbesiktning vid slutmål:
Depån Bergbybanan
Prisutdelning kommer att ske efter varje avslutad klass.
8.Respittid:
Respittiden är 30 min.
9.Deltagarantal och gallring:
A-B-C förare samt ungdomsrally med gällande licens och även utländsk
deltagare enligt regler för EU-licens. Max 90 deltagare. Gallring sker
efter datum/tid när anmälan kommit motorsportsidan tillhanda. PR-licens
finns inte vid anmälan, går att köpa på www.sbf.se
10.Klasser och startordning:
Klass 6: Ungdomsrally
Klass 3: Grupp F+Grupp N<1600cm3 (inkl. VOC)
Klass 4: Grupp E
Klass 5: FIA Appendix K homologerade bilar , ej 4 wd
Klass 1: 4WD
Klass 2: 2WD exkl. bilar i klass 3
Klass 2 (2WD) ska delas upp i A-,B- respektive C-förarklass.
I anmälnings/startlistan ska förarklass anges (gäller alla klasser)
11.Startmellanrum:
Startmellanrum är en minut.
12.Noter och Rekognosering:
Internationell pilning. Tävlingen körs efter roadbook.
13.Reklam:

Films MK förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilens
framdörrar och framskärmar. Friköp kan göras mot dubbel avgift.

14.Lagtävling:
Ingen Lagtävling.
15.Däck:
Endast däck enligt gällande däcklistor, ingen begränsning på antal.
16. Service:
Service på centralt belägen serviceplats. Serviceförbud längs
transportsträckorna.
17.Resultatåtergivning:
Kommer att finnas på resultatavlan vid Bergbybanan
Inga resultatlistor skickas ut till startande. Startande får gå in på
Films MK hemsida och själv hämta resultatlista.
18.Mekanikeranmälan:
Ska vara ifylld och lämnas vid anmälan.
19.Startavgift:
1200kr
Ungdomsrally:
0kr
Startavgift ska vara Films MK tillhanda senast 2022-05-08 KL.18.00
Efteranmälan mot en extra avgift på 500kr.
Utländska åkare betalar hela beloppet på plats vid anmälan.
Startavgift betalas till bankgiro 557-5196 eller
Swishnummer : 1235732276 OBS ANGE NAMN & KLASS .
20.Anmälan:
Elektronisk anmälan på www.motorsportsidan.se
För giltig anmälan ska den vara tillhanda 2022-05-08 KL.18.00
21.Återbud:
Maila eller SMS:a eventuellt återbud till rally@filmsmk.se
073 5244937. Vid återbud efter 2022-05-14 kl 08.00 eller uteblivet
återbud debiteras 500kr .

22.Avlysning:
Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte minst 40
förare anmält sig före anmälningstidens utgång eller om arrangören
nekas erfoderliga tillstånd, eller Force Majeure.
23.Priser:
Priser delas ut till dom tre främsta i varje klass.
Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.
24.Särskiljning:
Vid lika sluttid gäller snabbast på sträcka 5 som särskiljning.
25.Drivmedel:
Ingen drivmedelsförsäljning finns vid start/mål.
26.Officiell Anslagstavla:
Finns vid start/mål på klubbhusväggen också officiel tid.
27.Säkerhet :
På tävlingsområdet finns Rescuebil med Akutsjuksköterska.
Trafikförsäkring är obligatorisk.

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.

