Foto: JC Rallypics

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med Svenska bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser,
Allt deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, SBF, MK Tierp, tävlingsledning och funktionärer
frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta
i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registrerats
i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för
sin verksamhet, oavsett mediaform får offentliggöra namnuppgifterna.
1. Tävlingsarrangör:

MK Tierp c/o Peter Hansson Ostronvägen 35A 815 45 Tierp

2. Organisationskommitté:
Peter Hansson, Niklas Brodin, Robin Wallberg, Micael Björklund,
Niklas Landqvist, Roger Ingvarsson, Jörgen Joons.
3. Tävlingskommitté:
Tävlingsledare:

Roger Ingvarsson 070/2817322.

Bitr. tävlingsledare:

Micael Björklund 070/6081221.

Bitr. tävlingsledare:

Jörgen Joons 070/3716167.

Tävlingssekreterare:

Peter Hansson 070/3112094.

Tävlingskassör:

Birgitta Forsen 070/2634535.

Säkerhetschef:

Bo Andersson 070/3315383.

Bitr. Säkerhetschef:

Niklas Brodin 070/6929055.

Banchef:

Ove Norberg 070/2220775.

Bitr.Banchef:

Olle Andersson 073/6552120.

Teknisk chef:

Torbjörn Knutsson 070/9401261.

Bitr.Tekniskchef:

Robin Wallberg 070/2995429.

Miljö/Servicechef:

Johannes Joons.

Förarvärd:

Matz Eriksson 070/5374865.

Presschef:

Jenny Söderlund 070/7227859.

4. Domarjury:
Domarordförande:

Tord Andersson 070/6822626.

Domare:

Tord Janervik 072/2033535.

Teknisk kontrollant:

Raymond Johansson 073/3330151.

5. Tävlingsform:
Nationell rallysprint på asfalt. Sträckans längd är 5,0km. Deltävlingen körs med tre åk för samtliga deltagare där
alla åk räknas för slutresultatet för tävlingen. För särskiljning där flera deltagare har samma tid, räknas första
tiden i 1:a åket, sedan 2.a åket därefter 3.dje åket. Tidtagningen kommer att ske med fotocell mål och redovisas i
minut, sekund och tiondelar.
Tävlingen har ingen roodbook eller arrangörsnoter bara skiss.
Rek får köras max 2 gånger (Egna anteckningar får göras).
Deltävling 3 start 9,00 Prisutdelning 30 min efter sist bil i mål.
Volvo Euro Cup ca 11,00 ( i uppehållet mellan SM tävlingarna).
Deltävling 4 start 13,00 Prisutdelning 30 min efter sist bil i mål.
Volvo Euro Cup ca 15,00 (efter SM klasserna).
Uppehåll mellan tävlingarna Ca 120 min.
Maxtiden per SS i tävlingen är 10 min.
Startmellanrum kan bli 30 sek.

Banan offentliggörs Fre 23/7 17,00.
Anm Fre 23/7 17,00-21,00.
Rek Fre 23/7 17,00-21,00 (Ej tävlingsbil).
Bes Fre 23/7 17,00-21,00.

A-Besiktning
Besiktning sker i Depån. Bilen SKALL stå på pallbockar, däck SKALL va avtagna,
lägg dom under bilen så att bilen inte ramlar ner under besiktning.
Vid besiktning ska BARA 1 person från teamet medverka.
Pop-off plombering/kontroll görs samtidigt,Anmäl detta tidigt till teknisk chef.
Däcksmärkning görs vid besiktning.
Personlig utrustning kollas före start.
6. Tävlingsplats:
Anmälan, besiktning, start, mål och service.
Tierp Arena.
7. Deltagare:
A-, B- och C-förare med giltig licens.

8. Lagtävlan:
Team Mästerskap.
9. Bilklasser och startordning:
2WD, alla klasser.
4WD, alla klasser.
Inbjudningsklass: Volvo Euro Cup.
10. Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna, arrangören ersätter ej lackskador som
ev. uppstår på grund av anbringande av reklam eller tävlingssiffror på bilen. Friköp av reklam kan göras till en
kostnad av 2000 kr.
11. Anmälan och Tävlingsavgift:
Anmälan skall göras på www.motorsportsidan.se och anmälan stänger söndagen den 11 juli klockan
18.00.
Tävlingsavgiften 2000 kr.Dom som är föranmälda och betalt skall bara betala 500 kr i startavgift och betalas till
BG:794-7377
Vi kommer att ta ut en administrationsavgift på 500:- om återbud till tävlingen lämnas senare än 24 timmar före
anmälningen öppnar på tävlingsdagen.
12. Gallring:
1.Förtursanmälan.
2.Ofullständigt ifylld anmälan.
3.Ej inbetald tävlingsavgift vid anmälningstidens utgång.
4.Datum då anmälan inkl.Startavgift inkom.
5.Lottning.
13. Deltagarantal:
Tävlingsdeltagande är maximerat till 90 startande.
14. Utrustning:
Enligt gällande reglemente.
Däck enl SBF sommardäcks lista för 2021.
15. Priser:
Priser i form av pokaler utdelas till 1 på 4 startande max 3 st/klass.
16. Försäkringar:
Enligt trafikskadelagen.

17. Särskilda villkor:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarordförandes medgivande göra varje ändring i denna
tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl och forcé majuare.
18. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, om inte minst 40 deltagare är anmälda vid
anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller forcé majuare.
19. Slutbesiktning:
Efterbesiktning kommer att ske vid slutmålet. Tävlingsbilarna placeras i depån tills en timme efter sista bil i respektive
klass gått i mål.
20. Boende o Depå:
EJ Grillning med öppen eld.
EL 10A 200 kr/Dygn.
EL 16A 350 kr/Dygn.
Hotellrum 1200 kr/Dygn (ej frukost).
Vandrarhem 400 kr/säng.
21. Trafikförsäkring för utlandsregistrerade tävlingsfordon:

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 SportsFederation will be
eligible.The excess-fee that the one Considered causing the accident is this 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 bristfällig 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 2019 (20% av 46500kr=9300kr).Värdet på försäkringen
är 300 miljoner kronor.
22. Återbud:
Niklas Brodin 070/6929055.
23. Upplysningar:
Jörgen Joons 070/3716167 (El o Boende bokningar).
Niklas Brodin 070/6929055.
Roger Invgvarsson 070/2817322
Officiell telefon Tävlingsdagen 070/2817322.

VÄLKOMMEN ÖNSKAR MOTORKLUBBEN TIERP!

