Introduktion
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s regelverk, SBF:s nationella
tävlingsbestämmelser, gällande mästerskapsregler i rally för 2022 samt denna inbjudan med
dess tilläggsregler och eventuella bulletiner.
Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella
förbundet (FIA), Svenska bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriksförbund (SDF),
arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för personoch/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och dess team har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att låta
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggöra
namnuppgifterna.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige.
Deltagare i tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha
tredjepartsförsäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att
den är bristfällig gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska
Bilsportsförbundet har att gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för
denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2021 (20 % av 47 600kr=9 520 kr). Värdet på
försäkringen är 300 miljoner kronor.
Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden.
Competitors in Sweden road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have thirdparty liability insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the
insurance does 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 2022 (20% of 49
300 SEK=9 860 SEK.) Value of this insurance is 300 million SEK.
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1 Tävlingsarrangör 12-13/8 2022
Postadress:
Fagersta MK,

Mariavägen 9,

737 33 Fagersta

Besöksadress:
Fagersta MK,

Lövparksvägen 13,

737 30 Fagersta

www.fagerstamk.se
fagerstamk@live.se

2 Organisationskommitté
Jan Ljungberg

070-91 89 888

55ljungberg@telia.com

Staffan Liljeqvist

070-551 09 34

staffan.liljeqvist@gmail.com

Stefan Bergman

070-624 77 61

lustigkullaracing@gmail.com

Börje Boström

070-530 65 62

fagerstadborje@telia.com

Emelie Boström

076-096 55 04

emelie.bostrom@live.se

Stefan Palmér

070-495 12 76

stefan_palmer@hotmail.com

Johan Pettersson

070-320 75 18

petterssonmaskin@gmail.com

Johan Jansson

070-537 50 73

jassejan@hotmail.com

Björn Lidén

072-145 29 38

boerne.liden@gmail.com

Mikael Johansson

076-555 75 98

miken68@outlook.com

Bengt ”Rullarn” Karlsson 070-522 85 70

fagerstamk@live.se

Jörgen Hjerpe

jorgen.hjerpe@telia.com

070-585 64 19

3 Tävlingsledning
Tävlingsledare

Jan Ljungberg

070-91 89 888

55ljungberg@telia.com

Urban Jonsson

073-978 59 11

urban.jonsson.falun@telia.com

4 Säkerhet
Säkerhetschef
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5 Domarjury
Domarordförande

Magnus Månsson

070-249 46 39

magnus.mansson68@gmail.com

Domare

Martin Edlund

070-773 46 88

martinedlund@hotmail.com

Domare

Erik Wahlqvist

070-512 70 61

erik.wahlqvist@telia.com

6 Teknisk Kontrollant
Teknisk Kontrollant

Mattias Roth

070-867 77 92

mp.roth@telia.com

Teknisk chef

Ralf Berglund

070-588 64 44

ralf.berglund@telia.com

Miljöchef

Johan Jansson

070-537 50 73

jassejan@hotmail.com

7 Tävlingsform
Nationellt Rally med en totallängd på ca 350km, totalt 10 SS varav 3 st körs 2ggr.
ca 105 km SS.
Fredag etapp 1: SS1-4. Lördag etapp 2: SS5-7, etapp 3: SS8-10. Power Stage SS10.
Rekognosering enligt Mästerskapsregler SM Rally. Arrangörsnoter skrivna av Patrik Barth.
Förare som bryter har möjlighet att starta om på etapp 2 och etapp 3 enligt Mästerskapsregler
SM Rally.

8 Tävlingsplats
8.1 HQ
Tävlingens högkvarter, och administrativ incheckning/kontroll är förlagd till Fagersta MK
föreningslokal, Lövparksvägen 13, Fagersta

8.2 Telefonnummer under tävlingen
076-096 55 04
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9 Tidsplan
2022-07-01 Fredag

18:00

Anmälan öppnar www.rallysm.se

2022-07-31 Söndag

18:00

Ordinarie anmälan stänger

2022-08-06 Lördag

18:00

Efteranmälan stänger

2022-08-08 Måndag

18:00

Banan offentliggörs

2022-08-11 Torsdag

15:00-22:00

HQ

17:00-21:30

Administrativ kontroll och anmälan för rekognosering

18:00-21:00

Serviceplatsen öppen. Ej övernattning på service området

07:00-22:00

HQ öppet

07:00-

Service plats öppnar

07:00-09:00

Administrativ kontroll och anmälan för rekognosering

07:00-15:00

Rekognosering

08:00-15:00

Teknisk kontroll (A-Besiktning) tider kommer i start

2022-08-12 Fredag

bekräftelse
09:00-14:00

Vägning samt ljudmätning plats meddelas i PM1

16:00

Publicering officiell startlista

18:00

Första start

20:20

Första bil till nattuppehåll/Parc Fermé

22:00

Senaste tid för anmälan till omstart etapp 2

22:15

Omstartslista etapp 2 anslås
Stängd serviceplats över natten inget boende på service området

2022-08-13 Lördag

07:00-18:00

HQ öppet

07:00-07:30

Teknisk kontroll för omstart etapp 2

07:40

Första bil startar etapp 2 från Parc Fermé

11:30

Anmälan och teknisk kontroll stänger för omstart etapp 3

Ca: 15:30

Första bil till slutmål, efterkontroll/Parc Fermé

17:00-

Löpande prisutdelning klassvis

17:30

Preliminär resultatlista anslås
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10 Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod.
Tävlingen är öppen för nationella och internationella deltagare med giltig licens enligt
Mästerskapsregler SM Rally.
Max 90 startande. Gallring enligt Mästerskapsregler SM Rally. SM/JSM


Företräde ges i första hand till dem med SM/JSM-poäng.



Därefter enligt följande: I första hand gallras felaktig/ofullständigt ifylld anmälan.



Övrig gallring: C- förare och B-förare som inte erhållit poäng under Rally-SM föregående år.



Om fortfarande antalet anmälda överstiger enligt inbjudan maximerat antal tillämpas lottning.

11 I tävlingen ingående Bilklasser och Startordning.
Bilklasser enligt Mästerskapsregler SM Rally, RY 2022
Startordning


Internationella 4 WD



Nationella 4 WD



Internationella 2 WD



Nationella 2 WD



Standard

Vid omstart placeras tävlande in enligt den ursprungliga seedade startordningen.

12 Tävlingsavgift, efteranmälningsavgift, regler för eventuell återbetalning.
Tävlingsavgift SM t.o.m. 2021-07-31 6900:Tävlingsavgift JSM t.o.m. 2021-07-31 5900:Tävlingsavgift utan arrangörsreklam dubbel avgift
Rekognoseringsavgift inkl. arrangörsnoter 600:Tilläggsavgift vid efteranmälan efter ordinarie anmälningstids utgång 3450:Tävlingsavgift, rekognoseringsavgift och eventuella extra avgifter skall vara inbetald senast vid
anmälningstidens utgång.
Observera att deltagare med eventuell fri startavgift skall betala
rekognoseringsavgift och eventuella extra avgifter.
För rätt till rekognosering krävs betald rekognoseringsavgift.
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Betalning till arrangören:
Bankgiro: 374-0552
IBAN: SE41 6000 0000 0007 1044 0898
BIC: HANDESS
Kontohavare: FAGERSTA MOTORKLUBB
Swish: 1231973320
OBS! Ange förarens namn, klubb och tävlingsklass i samband med inbetalningen.

12.1 Återbetalning
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:
1/ Om tävlingen inte genomförs p.g.a. force majeure återbetalas 50 % av erlagd tävlingsavgift.
2/ Till tävlande vars anmälan inte godtas, återbetalas 100 % av erlagd tävlingsavgift.
3/ Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form (mail) före anmälningstidens
utgång 2022-07-31 kl. 18.00 återbetalas 100 % av erlagd tävlingsavgift.
Arrangören förbehåller sig rätten att ta en administrativ avgift på 1000:- för återbud mellan
2022-07-31 kl. 18,00 t.o.m. 2022-08-07 kl. 18,00. Därefter ingen återbetalning av tävlingsavgiften.
Avgift för rekognoseringsavgift inkl. arrangörsnoter återbetalas inte oavsett återbudstid.

13 Anmälan (dag och tid), eventuell efteranmälan
Anmälan för SM/JSM via www.rallysm.se
2022-07-01

Anmälan öppnar

2022-07-31

Ordinarie anmälan stänger kl 18,00

2022-08-07

Efteranmälan stänger kl 18,00

OBS! För att anses som anmäld (kontrollerad) måste tävlingsavgift och rekognoseringsavgift vara inbetald.
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14 Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen i samråd med SBF,
(se Mästerskapsregler SM Rally) och domarna om inte minst 50 st. tävlande anmält sig vid
anmälningstidens utgång, samt vid förbud från myndighet, markägare, otjänlig väderlek eller
annat fall av force majeure.

15 Särskilda bestämmelser
15.1 Däck
Däck enligt Mästerskapsregler SM Rally. Maximalt antal tillåtna däck 8 st.
Däcklistor skall vara inlämnad innan start av etapp 1, senast 1 tim före egen start. Inlämning av däckslistor vid
teknisk zon.

15.2 Besiktning
Sker på serviceplats bilar uppställda på pallbockar och klara för besiktning enl. tider som meddelas i
bulletin/PM. Tävlingsfordon/utrustning ej klara inom sin tid kan komma att bli bestraffade efter domarbeslut.

15.3 Serviceplats
Den centrala serviceplatsen är belägen på Fårbo industriområde i Fagersta, Transportvägen 1.
Varje tävlande har tillgång till en serviceplats med 6 x 10 meter. Det finns inte el på serviceplatsen.
Uppställning på serviceplats får ske först efter anvisning från funktionär på numrerad plats.
Vid önskemål om sammanhållen serviceplats för flera startande eller andra önskemål så mailas
detta in till fagerstamk@live.se senast vid anmälningstidens utgång.
Eldningsförbud gäller på serviceplatsen.
Arrangör kan ej hållas ansvarig för fordon eller utrustning på serviceplatsen.
Parkering av trailers på anvisad plats enligt bulletin.
OBS ingen övernattning på serviceplatsen !!

15.4 Startmetod
Start sker med startljus
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15.4 SafetyTracking
Rally SafetyTracking (RST) kommer att användas under rekognosering och tävling. RST enheten
ström matas via USB-kontakt. I tävlingsbilen ska RST-enheten monteras så att både
förare och co-driver kan se information och nå enheten. För detta införs inför 2022 ett nytt
fäste som monteras centralt på instrumentbrädan. Tävlande köper fästet till en kostnad av 100
kr (inkl. moms). Betalas (Swish) och levereras med RST-enheten på tävlingsplatsen.
Alternativt beställer man på https://shop.raceconsulting.com/produkt/tracking-faste-for-rally/
och får det hemlevererat och kan montera innan man kommer till tävlingen.
Instruktioner för montering finns på www.rallysm.se
Så här fungerar Rally Safety Tracking:
https://www.raceconsulting.se/wp-content/uploads/2019/10/Tracking-presentation-PUBLIK.pdf

15.5 Rekognosering
Startnummer ska fästas uppe i högra hörnet på vindrutan, finns i kuvertet som fås vid anmälan.
Safety Tracking System/hastighetskontrollenhet kommer att användas under rekognosering och
skall vara påslagen och aktiv under hela rekognoseringen.
Rekognosering ska ske med standardbil utrustad med standarddäck. Rekognosering max 2
gånger/SS. (SS som körs 2 ggr under tävlingen får endast rekognoseras 2 ggr totalt)
Endast förare och co-driver får befinna sig i bilen. Rekognosering får ske med utbytt personal i
besättning förutsatt de har erforderlig licens. Arrangören måste meddelas innan bytet sker.
Tävlande får aldrig färdas mot tävlingsriktningen på SS under rekognoseringen.
Hastighet på SS vid rekognosering är max 70 km/h med undantag för partier med sänkt hastighet.
Överträdelse bestraffas enligt Mästerskapsregler SM Rally.

15.6 Mekanikeranmälan samt fullmakt för protestombud
Mekaniker är försäkrad via den tävlandes licensförsäkring, under förutsättning att
”Mekanikeranmälan” är inlämnad före tävlingen. Blankett finns att hämta på
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/forsakringochskadeanmalan/
- fyll i, spara och maila till: fagerstamk@live.se eller lämna vid administrativ kontroll.
Startkuvert bytes mot ifylld blankett. (OBS skall fyllas i även om du inte har några mekaniker)
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15.6 Officiell tid som används under rallyt
www.time.is

16 Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inklusive Mästerskapsregler SM
Rally anbringa reklam samt startnummer på de tävlandes fordon.
Friköp är inte möjlig av den obligatoriska mästerskapsreklamen på fram- och bak-ruta samt vid
startnummer på dörrarna.
Friköp av övrig reklam kan ske mot utökad tävlingsavgift enligt punkt 12 Avgifter.

17 Priser, prisutdelning
Priser enligt Mästerskapsregler SM Rally.
Prisutdelning sker i samband med målgång utifrån
senaste publicerade, preliminära resultatlista.

18 Upplysningar
Tävlingsledare

Jan Ljungberg

070-91 89 888

Banchef

Stefan Bergman

070-624 77 61

Event

Bengt ”Rullarn” Karlsson

070-522 85 70

55ljungberg@telia.com

19 Återbud samt avanmälan
Återbud skall mailas till anmalan@rallysm.se
OBS! Var noga med att du får svar på att din avanmälan är mottagen.

20 Media-/PR-ansvarig
Lokal Presschef

Jörgen Hjerpe

070- 585 64 19

Eventansvarig

Bengt ”Rullarn” Karlsson 070-522 85 70

jorgen.hjerpe@telia.com
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21 Dispens från hastighetsbegränsning
Ansökan inlämnad till Länsstyrelsen meddelas i PM1

22 Tankning samt miljö
Serviceplatsen har inga speciella tankzoner. Tankning efter SS6/SS9 utmed banan
Längsta avstånd mellan tankning 31km SS + 119 km Trp
Miljöföreskrifter enligt SBF:s nationella reglemente RY 3.1
Tävlande ansvarar för att rengöra service yta efter tävling!

23 Inlagt uppehåll
Nattuppehåll fredag-lördag där bilarna placeras i Parc Fermé utomhus

24 Respittid och maxtider
Respittid är max 15 min mellan två på varandra följande tidkontroller och max 30 min/etapp

25 Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden
Officiell anslagstavla via www.rallysm.se

26 Telefonnummer under tävlingen
076-096 55 04
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27 Boende och logi
Fagersta Brukshotell

Ange kod RALSM

avstånd från Serviceplats

4,1km

Wärdshuset Dickens

5,2km

Färna Herrgård

26km

Eskilns Camping

600m

27.1 Övrig info
Varje aktivitet som den tävlande och/eller den tävlandes sponsorer avser att arrangera längs
tävlingsbanan och/eller i närhet och i samband med tävlingen kräver tillstånd eller samråd med
tävlingsorganisationen.

Välkomna till en spännande tävlings helg här
kan du få maxtid
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