Inbjudan och tilläggsregler för YRC-Sprinten den 9–10 september 2022
Introduktion
Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap Rally Sprint Grus 2022
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser,
SM-bestämmelser, denna inbjudan, tilläggsregler och tillkommande bulletiner.
Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF)
Specialidrottsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för personeller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform,
offentliggör namnuppgifterna.

1 Tävlingsarrangör, ort och datum
Arrangör:
Adress:
Hemsida:
E-post:
Organisationsnummer:

Vallentuna MK
Vallentuna MK c/o Nils-Erik Andersson, Hagav 17, 18643 Vallentuna
www.vallentunamk.se
info@vallentunamk.se
816000–4167

2 Organisationskommitté
Stefan Jägerhult, Kent Irebrand, Sara Andersson, Jonas Björkquist, Håkan Holm, Mats Jägerhult, Nils-Erik
Andersson samt Arne Wallén.

3-4Tävlingsledning
Tävlingsledare
Bitr. Tävlingsledare
Administrativ Chef
Säkerhetschef
Biträde säkerhet
Publiksäkerhetschef
Eventansvarig
Banchef
Serviceplatschef

Stefan Jägerhult
Ragnar Glav
Kent Irebrand
Håkan Holm
Nilsa Karlsson
Pär Lodén
Mats Jägerhult
Nils-Erik Andersson
Jonas Wennberg

073-216 06 05
070-747 14 91

Tord Andersson

070-682 26 26

Håkan Kujahn

070-662 46 99

070-286 78 32
072-584 38 02

070-661 21 97
070-779 43 44
070-853 20 08
070-750 30 10

070-742 89 02

5 Domarjury
Domarordförande
Domare

6 Teknisk kontrollant, tekniskchef miljöchef
Teknisk kontrollant
Tekniskchef

Bitr. Tekniskchef
Miljöchef

Lars Isaksson

Arne Wallén
Mårten Egertz
Sara Andersson

070-676 29 20
070-756 54 30
073-072 46 12
070-379 79 13

7 Tävlingsform
Nationellt rally bestående av en specialsträcka på 3,5 km lång byväg av grus med god standard och en 3,5 km
transportsträcka som körs tre gånger. Den sammanlagda tiden för samtliga tre åk på specialsträckan utgör
slutresultatet.
Arrangörsnoter av Anders Martinsson tillhandahålls av arrangör till klasser som tävlar om SM eller RM klasser.
Rekognosering av banan med standardbil är tillåten, dock max två gånger enligt tidsplan. Egna noter är tillåtna.

8 Tävlingsplats
Tävlingen kommer att genomföras med start och mål, serviceplats och specialsträcka i Markim.
Incheckning och besiktning sker vid OPUS bilprovning i Okvista industriområde, Vallentuna
Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingsdagen är 070-511 80 15

9 Tidsplan
2022-09-09 kl. 17.30-20.00 Administrativ incheckning öppen, banan offentliggörs
2022-09-09 kl. 18.00-20.30 Frivillig A-besiktning
2022-09-10 kl. 06.00-09.30 Administrativ incheckning öppen
2022-09-10 kl. 06.30-09.45 A-besiktning öppen
2022-09-10 kl. 08.00-10.00 Sträckan är öppen för rekognosering
2022-09-10 kl.11.00

Första start

2022-09-10 kl. 14.30

Bedömd tid för första bli i mål, med slutbesiktning

2022-09-10 kl. 15.00

Bedömd tid för anslående av resultatlista

2022-09-10 kl. 15.30

Bedömd tid för prisutdelning

10 Deltagare, licensklasser, antal och metod för eventuell gallring .
Tävlingen är öppen för nationella och internationella deltagare med giltig licens enligt Mästerskapsregler för SM i
Rally. Max 90 startande. Gallring enligt Mästerskapsregler för SM i Rally Sprint. SM/ RM har företräde relativt
Inbjudningsklass. För utkvittering och användning av noter krävs Codriverlicens enligt tävlingsregler för rally, RY
14.4.1. ”Prova på” licens är ej tillåten i SM/RM klasser.

11 Bilklasser och Startordning
Tävlingsklass: Bilklasser
SM Internationella 2 WD: Grupp N upp till 2000cc samt R2B, Rally 4B och Rally 4C
SM Nationella 2 WD: Grupp A upp till 2000cc, Grupp R2C, R3C, R3T, R3D, GrH, GrHB samt Nationell special enligt RYT 8 2 WD
SM Internationella 4 WD: R5, Rally 2
SM Nationella 4 WD: Grupp A över 2000cc, WRC t.o.m. 2016, nationell special enligt RY-T 8 4 WD, RRC, Nat 4WD, N4,
N4 med R4 tillägg och FIA appendix J s2000, Rally 3
RM Standard: Grp F Homologerad

Inbjudningsklass
App-K 2WD
App-K 4 WD
Startordning: Standard, Nationella 2WD, Internationella 2WD, Nationella 4WD, Internationella 4WD App-K 2WD
samt App-K 4WD.
Svenska Rallymästerskapet bestämmer seedning i SM/RM-klasser, Vallentuna MK i App-K klasser
Lagtävling enligt Svenska Rallymästerskapen

12 Anmälan, tävlingsavgift, efteranmälningsavgift
Anmälan för SM och RM samt inbjudningsklasser via rallysm.se. Fullständig anmälan innebär komplett ifylld anmälan
och betald tävlingsavgift. Tävlingsavgift är 1500 kr inkl. noter, avgift vid efteranmälan är 2250 kr inkl. noter. I
anmälan skall framgå om man avser att besiktiga på fredagen
För Inbjudningsklass utan noter är tävlingsavgiften 1200 kr, avgift vid efteranmälan 1600 kr
Tävlingsavgiften betalas till pg 14521–9 alt Swish 123 069 8746. Deltagares namn måste framgå av
betalningsunderlag. Vid återtagande av anmälan efter 2022-09-04 kl.1800 behåller arrangören en administrativ avgift
på 300 kr. Vid återtagande av anmälan efter 2022-09-08 kl.1800 behålls hela tävlingsavgiften.

13 Anmälan (dag och tid) samt efteranmälan
2022-07-10
2022-09-04 kl. 1800

Anmälan öppnar
Ordinarie anmälan stänger, efteranmälan öppnar

14 Avlysning
Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid otjänlig väderlek, mindre än 30 anmälningar, förändring i
tillståndsläget, rådande pandemiläge eller annan anledning som domarna godkänner.

15 Särskilda bestämmelser
För SM/RM är max antal däck 6 stycken, däcklista inlämnas senast 60 min innan start. Varje tävlingsekipage tillåts ha
en servicebil utöver tävlingsbil på sin serviceplats vilken är 8x10meter. Vid behov av större yta meddelas arrangör i
samband med anmälan. Serviceplatsen är placerad i anslutning till målet på specialsträckan, underlag är åker med
vall, egen grillning är inte tillåten. El finns inte att tillgå. Tankning sker vid ekipagets serviceplats, heta arbeten endast
på anvisad plats. Eventuell rekognoseringsbil hänvisas till publikparkering. Start på sträckan med startljus och fotocell
för tjuvstartkontroll. Tävlande som påträffas på tävlingsbanan utan giltigt skäl efter inbjudans offentliggörande kan
nekas start.

16 Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt möjlighet till friköp
Svenska Rallymästerskapen disponerar över reklamplats på vindrutan och bakrutan, enligt SBF:s Officiella
meddelanden (OM), Vallentuna MK kommer att nyttja arrangörsreklam. Friköp från förbundsreklam och
arrangörsreklam kan inte göras.
Tävlande/Team som i samband med rallyt, på serviceplatsen eller annorstädes,
tänker arrangera kommersiella aktiviteter, publikevent, utställning eller dylikt skall
inhämta arrangörens tillstånd för detta innan anmälningstidens utgång

17 Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning
Hederspriser till de tre främsta i tävlingsklasserna (ett per påbörjat tretal). Inteckning i vandringspris till
totalsnabbaste 2 WD respektive4 WD, vilka erövras efter tre inteckningar. 5 000 kr i prispengar till 2 WD respektive 4
WD som fullföljt med snabbaste sträcktid. Prispengarna är skänkta av Snap Off. Ev. vinstskatt betalas av pristagaren.
Vid lika tid sker särskiljning med den som har snabbaste tid i sista åket, om det är samma sker särskiljning på näst
sista åk och om det är lika avgör första åket. Prisutdelning sker i depå i direkt anslutning till tävlingens avslutning.
Resultatlista vid officiell anslagstavla samt på info@vallentunamk.se, samt www.rallysm.se

18 Upplysningar, telefonnummer
Upplysningar via förarkontakt och tävlingsledaren
Förarkontakt
Jöran Pettersson
Förarkontakt
Gunnar Envang

070-216 92 02
073-932 38 58

19 Återbud
Återtagande av anmälan via anmälningssida.

20 Media-/PR-ansvarig
För PR ackreditering för lokal media hänvisas till lokal mediakontakt, centralt till rallymästerskapen
Media centralt (SRM)
Sara Mejving
070-247 01 19 (www.rallysm.se)
Media lokalt
Sara Andersson
070-379 79 13

21 Dispens från hastighetsbegränsning
Dispens från hastighetsbegränsning har erhållits hos Stockholms länsstyrelse 258-24756-2022.

22 Bensin och olja
Bensin och olja finns att tillgå i Vallentuna centralort, ca 15 km söder tävlingsplatsen, Bensin finns (endast 95 oktan)
finns också vid Lunda 7km norr tävlingsplats.

23 Inlagt uppehåll
Uppehåll är inlagt mellan respektive åk, tid är beroende på antalet startande. Flytande starttid tillämpas vid avgångs
TK vid serviceplats

24 Respittid och maxtider
Respittid är max 15 min mellan två på varandra följande tidkontroller och max 30 min för tävlingen.

25 Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden
Officiell anslagstavla finns inledningsvis vid incheckningslokalen. När incheckningen är stängd flyttas den officiella
anslagstavlan till sekretariatet vid serviceplats. Bulletiner finns även i whatsapp.

26 Ansvar
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige.
Deltagare i tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredjeparts 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 2020 (20 % av 47 300 kr = 9 460 kr). Värdet på försäkringen är 300
miljoner kronor.

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish 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 2020 (20 % of 47 300 SEK = 9 460 SEK). Value of the
insurance is 300 million SEK

27 Övrigt
Närmaste hotell Scandic Upplands-Väsby 08-517 355 00, SBF rabattkod D359097201. Behov att nyttja sin serviceplats
som ställplats, utan el, anmäl till serviceplatschef Jonas Wennberg 070-742 89 02.

