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2021-05-07/08
Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap, Asfalt-SM

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 
tävlingsbestämmelser för år 2021, Mästerskapsregler Asfalt-SM och Grus-SM, 
denna inbjudan samt ev. tillkommande PM och bulletiner.

På grund av Corona-smittläget har vi lagt upp inbjudan med två olika banalternativ 
där alternativ 1 (Alt. 1) är en stadssträcka med möjlighet till begränsad eller full 
publik och alternativ 2 (Alt. 2) en asfaltslinga strax utanför staden där tävlingen  
körs helt publikfritt. Se coronainfo till höger.

1. TÄVLINGSARRANGÖR BMK Uddevalla 
  0522 - 66 10 90  |  info@bmkuddevalla.se
 ORT OCH DATUM Uddevalla, 2021-05-07/08

2. ORG.KOMMITTÉ  Joakim Rydholm  070  -  580 60 66 
  Magnus Johansson 070  -  282 58 69 
  Roland Karlsson 070 - 605 87 81 
  Magnus Thelin 070  -  530 68 42 
  Micke Andersson 070  -  524 52 42 
  Bernt Johansson 070  -  631 32 98 
  Gunnar Johansson 070  -  334 61 74 
  Raymond Johansson 073 - 333 01 51 
  Pierre Ellison 070  -  391 56 62 
  Thomas Borssén 070 - 642 41 24

3. TÄVLINGSLEDARE  Thomas Borssén 070  -  642 41 24
 BITR. TÄVLINGSLEDARE  Pierre Ellison 070  -  391 56 62

4. SÄKERHETSCHEF  Mikael Stoopendahl 070  -  605 32 69
 BITR. SÄKERHETSCHEF  Jon Norberg 072  -  547 08 60

5. DOMARORDFÖRANDE Magnus Månsson 070  -  249 46 39
 DOMARE Jan Ribnert 070  -  661 46 70

6. TEKNISK KONTROLLANT Johan Westergren 076  -  779 30 30
 TEKNISK CHEF  Raymond Johansson 073 - 333 01 51
 BITR. TEKNISK CHEF Marcus Larsson 070 - 581 55 29
  Anders Larsson 070  -  581 55 79

 MILJÖ ANSVARIG Bernt Johansson 070  -  631 32 98
 BANCHEF Micke Andersson 070  -  524 52 42
 BITR. BANCHEF Joakim Rydholm 070  -  580 60 66
 TÄVL. SEKRETERARE Magnus Johansson 070  -  282 58 69
 SERVICEPLATSCHEF Lasse Johansson  070 - 887 43 90
 MEDIAANSVARIG Gunnar Johansson 070  -  334 61 74
 FÖRARKONTAKTMÄN Magnus Thelin 070  -  530 68 42
  Joakim Rydholm 070  -  580 60 66

CORONAINFO 
BMK Uddevalla följer vårt 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 just nu 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). 

Toaletter är öppna men vi rekom-
menderar att förare som har egen 
i husvagn/husbil använder sina 
egna toaletter i första hand. Inga 
duschar finns att tillgå vid campingar 
och ställplatser. 

Vi har att uppvisa detaljerad infor-
mation, riskanalyser och personal- 
budgetar för distrikt, nationellt 
förbund, polisen och länsstyrelsen. 
De uppgifter vi lämnat måste vi 
hålla oss till.

Upplägg och genomförande samt 
deltagande av/i tävlingen kan 
komma ändras om Riksidrottsför-
bundet, Folkhälsomyndigheten 
och/eller Regeringen kommer med 
nya riktlinjer, antingen till det bättre 
eller till ett mer restriktivt förhåll-
ningssätt.

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

Inbjudan

https://www.bmkuddevalla.se/RallySM/
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7. TÄVLINGSFORM Nationell rallysprint, Asfalt-SM i Uddevalla. 

  Tävlingen består av:
 ALT. 1  En SS om c:a 3 km som körs minst 3 och max 4 gånger. Tävlingens totala  
  längd är ca 30 km, baserat på 4 omgångar. Tävlingsbanan är pilad mellan  
  serviceplats, start- och målplats samt start och mål SS och vi förser också  
  de tävlande med en enkel roadbook. Tävlingen körs utan noter men med  
  möjlighet till rekognosering, se punkt 27 sid 6.
 ALT. 2  En slinga (SS) om c:a 2,1 km som körs två varv, totalt c:a 4,2 km SS som  
  körs minst 3 och max 4 gånger. Tävlingens totala längd är ca 17,6 km,  
  baserat på 4 omgångar. Tävlingen körs utan noter men med möjlighet till  
  rekognosering, se punkt 27 sid 6.

  I båda alternativen ovan gäller att tävlingen genomförs med tre kvalom- 
  gångar och en finalomgång. SRM och BMK Uddevalla genomför gemen- 
  samt seedning inför första kvalomgången.
  Tiderna från kvalheat 1 ligger sedan till grund för startordningen i resp.  
  bilklass i kvalheat 2 (snabbaste startar först). Samma gäller inför kvalheat  
  3 - tiden från kvalheat 2 utgör underlag för startordningen i resp. bilklass i  
  kvalheat 3.
  De tre tiderna från kvalomgångarna räknas ihop och utgör underlag för  
  kvalificering till final. De 10 snabbaste i varje av de fem bilklasserna enligt  
  punkt 11, sid. 4, totalt max 50 ekipage, går vidare till final.
  Finalen genomförs bilklassvis. Snabbaste totala kvaltid i resp. bilklass  
  startar först i sin bilklass.
  Tiden från finalen utgör ensamt underlag för slutresultatet. Särskiljning vid  
  lika tid i finalen enligt punkt 17, sid 5.

  För att få räkna mästerskapspoäng måste alla kvalheat samt finalen vara  
  genomförda.

8. TÄVLINGSPLATS Uddevalla.

 ALT. 1 Alla aktiviteter sker inne i Uddevalla tätort.
  Serviceplats kommer vara på Kampenhof, intill Bohusläns museum. 
  Start och mål på Kungstorget i Uddevalla centrum.  
  Tävlingssträckan finns i utkanten av tätorten.
 ALT. 2  Alla aktiviteter sker intill sträckan strax utanför Uddevalla.

  Anmälan och besiktning i båda alternativen sker på Kuröds industriområde.            

9. TIDPLAN  Administrativ incheckning vid Besikta, Kuröds industriområde, Uddevalla
  Fredag  7/5 2021  kl. 16:00 – 22:00 samt 
  Lördag  8/5 2021  kl. 06:00 – 09:00
  Adress: Gräskärrsvägen 17, 451 55 Uddevalla

  Besiktning, kategori A, vid Besikta, Kuröds industriområde, Uddevalla
  Fredag  7/5 2021  kl. 16:00 – 22:00 samt 
  Lördag  8/5 2021  kl. 06:00 – 09:00
  Adress: Gräskärrsvägen 17, 451 55 Uddevalla
  Om specifika tider för olika klasser eller startnummer kommer användas  
  meddelas detta i startbekräftelsen.

  Banan offentliggörs kl 06:30 tävlingsdagen. 

  Rekognosering tillåten med servicebil eller personbil, ej tävlingsbil,  
  mellan 07:00 – 10:00 lördagen den 8/5, se punkt 27, sid 6.

 ALT. 1 Förarsammanträde hålls vid Miljöstationen på serviceplatsen  
  kl. 10.00 lördagen den 8/5.
 ALT. 2 Förarsammanträde hålls ej. Skriftlig information lämnas ut i startkuvertet  
  och kontaktpersoner finns på serviceplatsen för att svara på ev. frågor.

  Första start på tävlingssträckan 11.00, Startmellanrum ca 30 sekunder  
  förut om mellan klasserna Grp F och 2WD samt mellan 2WD och 4WD då   
  det är 5 min uppehåll.

  Slutbesiktning kommer att ske vid serviceplatsen där även Parc Fermé är. 

   Resultatlista finns också löpande på Internet, www.infiniteracing.se/results.

http://www.rallysm.se
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10. INBJUDNA  A- B- C-förare med giltiga licenser för 2021 samt förare med internationella  
DELTAGARE  licenser.

DELTAGARANTAL Deltagarantalet är begränsat till 120 startande.

GALLRINGS-  1.  Företräde ges förtursanmälda till Asfalt-SM. 
METOD  2.  Ofullständigt ifylld anmälan.
  3.  C- och B-förare som inte erhållit poäng under Rally-SM föregående år.
  4.  Lottning.

  Bortgallrade förare läggs på en lista över reserver för eventuella återbud. 

  SBFs Rallyutskott och SRM AB har rätt att utse ”Wild Cards”, vilka alltid  
  har företräde.

11. BILKLASSER & Inbjudna bilklasser och startordning är som följer:
STARTORDNING • Grp F, alla förarklasser i startordning A-förare, B-förare och C-förare

  • Nationella 2WD, alla förarklasser i startordning A-förare, B-förare 
   och C-förare

  • Internationella 2WD, alla förarklasser i startordning A-förare, B-förare  
   och C-förare

  • Nationella 4WD, alla förarklasser i startordning A-förare, B-förare  
   och C-förare

  • Internationella 4WD, alla förarklasser i startordning A-förare, B-förare  
   och C-förare

LAGTÄVLAN   Lagtävlan enligt Mästerskapsregler Asfalt SM och Grus SM.

12. TÄVLINGS-   Tävlingsavgift 1500 kr. Efteranmälningsavgift ytterligare 500.-. 
AVGIFTER  De anmälda kommer att få meddelande via mail, troligen någon vecka före  
  tävlingen, när tävlingsavgiften skall betalas. Detta för att minska administra- 
  tionen vid ett ev. inställande av tävlingen.

  Betalning via Swish önskas, nummer 123-2212504, QR-kod på sista sidan i  
  inbjudan. Vid problem - kontakta BMK Uddevalla.

  Om förare anmält sig, ej betalat tävlingsavgiften och avanmäler sig efter  
  det att betalning skall ha skett så kommer föraren att få en faktura från  
  BMK Uddevalla på full tävlingsavgift med en betalningsperiod om 10 dagar.

13. ANMÄLAN   Anmälan sker på www.infiniteracing.se/races senast  2021-04-25 kl 18.00  
  och skall vara fullständigt ifylld.

  Efteranmälan stänger 2021-05-02 kl 18.00.

  Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till  
  att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens data- 
  register samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett  
  media form, offentliggör namnuppgifterna.

  Våra utskick kommer endast att göras via mail. 

14. AVLYSNING   Organisationskommittén äger rätten att med domarnas medgivande
  avlysa tävlingen om inte 60 ekipage anmält sig vid anmälningstidens  
  utgång, förbud från myndigheter eller annan force majeure.

15. DÄCK  Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande lista för 2021 är tillåtna.
  Däcksbegränsning enligt Mästerskapsregler Asfalt SM och Grus SM.

 ALT. 1 Ingen däcksvärmning tillåten under tävlingen, överträdelse medför  
  omedelbar uteslutning.
 ALT. 2 Däckvärmning tillåten på asfalten innan startlinjen.

http://www.rallysm.se
http://www.bmkuddevalla.se
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https://www.facebook.com/uddevallacityrace
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SERVICEPLATS  
 ALT. 1 En central serviceplats på Kampenhof i Uddevalla, intill Bohusläns  
  Museum, i övrigt serviceförbud.
 ALT. 2 En central serviceplats intill sträckan på tävlingsområdet.

STARTMETOD SS ”Fri” start med ca 30 sekunders mellanrum. Tidtagning sker med fotoceller.  
  Tidtagningssystemet rapporterar själv in start- respektive måltid i timmar,  
  minuter, sekunder och tiondelar samt räknar ut sträcktiden som läggs ut på  
  resultatsidan vilken uppdateras löpande på Internet, www.infiniteracing.se/ 
  results. Backuptidtagning med två olika system finns.

16. REKLAM  Arrangören förbehåller sig rätten att, förutom SM-promotorns reklam,  
  anbringa arrangörsreklam på tävlingsbilarna se ”Tävlingsregler Rally RY  
  2021, Utgåva Feb 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 PM.  
  Frånköp av arrangörsreklam kan göras till en kostnad av 1.500:-

17. PRISER   Hederspriser utdelas till de tre främsta placeringarna i resp. klass. 

  OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

  Prisutdelning – se nedan.

POÄNG-   Enligt Mästerskapsregler Asfalt SM och Grus SM.
BERÄKNING SM

SÄRSKILJNING  Vid lika tid i finalen vinner den med bästa tid i heat 1.
  Skulle detta inte ge utslag vinner den med bästa tid i heat 2.
  Skulle detta inte ge utslag vinner den med bästa tid i heat 3.

PRISUTDELNING 
 ALT. 1 Prisutdelning på Kungstorget i Uddevalla sker snarast efter avslutad tävling.
 ALT. 2 Prisutdelning sker på eller intill serviceplatsen.

18. UPPLYSNINGAR Thomas Borssén  070 - 642 41 24
  Joakim Rydholm  070 - 580 60 66
  Magnus Thelin  070 - 530 68 42

19. ÅTERBUD  Mejla ev. återbud till administratören på Infinite Racing, adress hittas på   
  www.infiniteracing.se/contact.
  Återbud dagen innan tävling samt under tävlingsdag ring:
  Magnus Johansson 070 - 282 58 69

20. MEDIA-  Gunnar Johansson  070 - 334 61 74 
ANSVARIG

21. DISPENSER,  Dispens från gällande hastighetsbestämmelser och lokala trafikföreskrifter 
TILLSTÅND  är sökta hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

  Tillstånd för nyttjande av allmän plats är sökta hos Polismyndigheten.
  Tävlingstillstånd är sökt hos SBF.
  Samtliga tillståndsnummer anges i PM.

22. DRIVMEDEL,   Drivmedel och olja finns i Uddevalla (Tanka, Ingo, Shell, Circle K och OKQ8).  
OLJA  Tankning i depån/på serviceplatsen är ej tillåten. Drivmedel som räcker hela  
  tävlingen skall finnas i bilen vid besiktningen.

23. UPPEHÅLL  Uppehåll mellan kvalomgångarna är satt till 10 minuter, mellan kval- 
  omgångar och final är uppehållet 60 minuter.

24. MAXTID  Maxtiden per omgång i tävlingen är 45 minuter. 

http://www.rallysm.se
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25. PLATS FÖR ANSLAG 
 ALT. 1 På den officiella anslagstavlan vid Kungstorget samt en ”satellitanslagstavla”  
  på Miljöstationen vid serviceplatsen. Om informationen skiljer sig åt mellan  
  tavlorna är det den vid HQ som är gällande.
 ALT. 2 Resultatlista finns löpande på Internet, www.infiniteracing.se/results.

26. TELEFONNUMMER  Administrativ chef  Magnus Johansson 070 - 282 58 69 
UNDER TÄVLINGEN  Tävlingsledare  Thomas Borssén 070 - 642 41 24  
  Bitr. tävlingsledare  Pierre Ellison 070 - 391 56 62

27. ÖVRIGT  

TÄVLANDES  Användning av personlig säkerhetsutrustning inklusive underställ och
PERSONLIGA   FHR/HNRS-skydd i alla SM klasser är obligatoriskt, se Tävlingsregler 
SÄKERHETS -    Asfalt SM och Grus SM, punkten 1.2.
UTRUSTNING

KÄRRPARKERING 
 ALT. 1 Kärrparkering finns vid Uddevalla Hamnterminal, ca 900 m från service 
  platsen, pilat från anmälan/ besiktning.
 ALT. 2 Plats för kärror finns på serviceplatsen.

REKOGNOSERING Tillåten 2 gånger per startande ekipage med person- eller servicebil, ej  
  tävlingsbil, mellan kl 07.00 och 10.00. Max två personer i bilen vid rekog- 
  nosering. 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 tillåtet att skriva egna noter under rekognosering.  
  Rekognosering får ske med utbytt personal i besättningen förutsatt de  
  har erforderlig licens. Om annan i besättningen än de som är anmälda till  
  tävlingen kommer att genomföra rekognosering, ska tävlingsledningen  
  informeras. Se Mästerskapsregler Asfalt-SM och Grus-SM, punkt 7.10.3.

 ALT. 1 Det är inte tillåtet att åka mot tävlingsriktningen på SS vid rekognosering  
  utan man måste köra runt via transportsträckan.
 ALT. 2 Endast vänstervarv på banan är tillåtet vid rekognosering.

KARTLÄSARE  Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen.
/CO-DRIVER

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

   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 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr).  
  Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor.

ANSVAR   Gemensamma tävlings- och arrangörsregler G 2021, inledning i regeltext  
  sidan 5:  Den som deltar i tävling 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 tävling drabbar deltagaren.

ÖVERNATTNING Lista över övernattningsmöjligheter, se sid 7.

LÄNKAR  Lista över länkar till tillämpliga web-sidor, se sid 7.

FÖRSÄKRINGS- 
INFORMATION 
FÖR UTLANDS- 
REGISTRERADE 
FORDON I 
SVERIGE

http://www.rallysm.se
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https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2021/publicerat/gemensamma_regler-2021-_faststallda.pdf
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LISTA PÅ ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER

  CAMPING/STÄLLPLATS

GLIMMINGE MOTORSTADION, 4 km från besiktning 0522 - 66 10 90
 • Camping: Pris inkl el, toaletter, tillgång till dusch, dricksvatten, Wifi och  
   latrintömning: 250 kr

 • Friggebod för 4 personer med våningssängar. Tillgång till toaletter, dusch,  
  dricksvatten och Wifi på området: 1.500 kr   
  Föranmälan minst 2 v före tävlingen till info@bmkuddevalla.se

 • Kärrparkering

  HOTELL

Best Western Hotel Carlia, i centrum 0522 - 141 00 
Rallypris: dubbelrum 890 kr, enkelrum 750 kr
Rally Buffé lördag & söndag 279 kr

LISTA PÅ LÄNKAR TILL TILLÄMPLIGA WEB-SIDOR

REGLER  Gemensamma tävlings- och arrangörsregler 2021

   Mästerskapsregler Asfalt-SM och Grus-SM

   Regler, rally

QR-KOD SWISH 
FÖR ANMÄLAN

Välkomna till Uddevalla Cityrace 2021-05-07/08
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https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2021/publicerat/gemensamma_regler-2021-_faststallda.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/rally/2021/publicerat/masterskapsregler-sm-rally-sprint-2021.pdf
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SAMARBETSPARTNER & SPONSORER
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bohusarken
F A S T I G H E T E R
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