Borås Motorklubb inbjuder till Svenskt Mästerskap i Backe
deltävling 5 & 6 HIMLARACET 27-28 aug 2022
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svensk Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.
Ansvar G 1.6 Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga på för person
eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
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. Arrangör, ort & datum: Borås MK, Himlabacken, Borås, 27-28 aug 2022
2. Tävlingsledare:
Carl-Henrik Andersson 0761-48 04 66
Bitr. Tävlingsledare: Åke Steinmetz
0708-75 52 70
Bitr. Tävlingsledare Thomas Damberg
0708-90 21 18
Teknisk chef:
Pelle Arvidsson
0725-09 17 24
Tekniska kontrollant Ingemar Linuzon
0708 13 73 70
3. Domarordförande: Kenneth Ax
0703-65 49 83
4. Tävlingsform:Nationell tävling i backe med rikstillstånd (BA17) . Längd 960 m grusunderlag, start på asfaltsplatta. Regler i enlighet med SBF:s reglementen 2022
www.sbf.se/Regler/Backe För deltagande i inbjudningsklass Nya Götalandscupen gäller
Tävlings-/Mästerskapsregler 2022 enl Nya Götalandscupen www.Götalandscupen.se
5. Tävlingsplats: Himlabacken , Borås. Tidigare I 15 militärt övningsområde.På väg 27 tag av
vid trafikplats Osdal. Himlabacken ligger vid Varbergsvägen 55, Borås strax intill Borås
Ridhus. För utförligare vägbeskrivning se sista sidan i denna inbjudan.
Tel under tävlingen:Thomas Damberg 0708-90 21 18, Christer Folkeson 0706-41 42 40
6.

Tidplan:
Fredag 19/8 18:00

Anmälan stänger

Fredag 26/8 18:00 – 21:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Lördag 27/8 06:00 - 08:00
Lördag 27/8 08:15 -08:30
Lördag 27/8 09:00
Lördag 27/8 18:00-20:00

Administrativ incheckning och besiktning.
Förarsammanträde vid startplattan
Första start träningsåk. Därefter flytande tidsschema.
Administrativ incheckning och besiktning.

Söndag 28/8 07:00-08:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Söndag 28/8 08:15-08:30 Förarsammanträde vid startplattan
Söndag 28/8 09:00
Första start träningsåk.
Resultatlistan anslås på anslagstavlan på sekretariatsvagnen och på www.datapolen.se
Prisutdelning sker snarast efter att sista bil kommit till parc fermé.

7. Deltagare, antal & gallring:
Förare innehavande giltig nationell eller internationell rally, rallycross eller racinglicens,
samt utländsk deltagare från EU-land samt Norge med motsvarande licens & starttillstånd
från respektive förbund får deltaga. Max antal deltagare 80 st. Vid gallring har förare med
SM/RM (2022/2020) poäng företräde, därefter efter datum.
Dela bil är inte tillåtet. Krav för svenska deltagare: Licensen skall uppvisas helst digitalt i
SBF-appen vid den administrativa incheckningen.

8.Bilklasser & startordning
Rallycrossbilar
SM Supernationell
SM 2400
SM 2150
Tävlingsfordon
SM Supercar Lites
Rallybilar
SM 2WD. -Ej Grupp E, F & VOCRM 4WD, Grupp F och VOC, Grupp E
RM-Tjej
Inbjudningsklass

Nya Götalandscupen:

2150, 2400 ingår i SM, men särskiljs till NGC.
2150 junior/förare under 20 år
RCH Historiska + Övriga NGC-bilar (RC-bilar,
däck enl. NGC-reglemente)
OBS !!! Vid anmälan ange i anteckningar : Nya Götalandscupen
Poängberäkning i Nya Götalandscupen:
Handläggs i efterhand av kommitten för Nya Götalandscupen för de klasser/bilar som
ingår i serien på www.götalandscupen.se

Däck enligt Back-SM reglementen 2022 och officiellt meddelande.
Startordning sker efter förutbestämd turordning
Personlig utrustning för samtliga deltagande förare enl. SBF:s reglemente för RA/RC/Backe :
OBSERVERA ! Helt underställ, balaklava, strumpor och handskar gäller för samtliga klasser.
9.Avgifter:
Startavgift 800 SEK per deltävling, totalt 1600 SEK/helg. Alla avgifter skall vara Borås
MK tillhanda senast 19/8 kl 18.00 Betalas via SWISH 0708902118 (till Borås MK:s ordf.
Thomas Damberg) . Vid efteranmälan tillkommer 500 kr efter ovan tidpunkt före tävling samt
att deltagare är överens med arrangören om medgivande till start.
Glöm EJ att uppge förarens namn, klass, klubb och mobilnummer vid betalning !!!.
Anmälningsdagen räknas först när anmälningsavgiften finns på kontot.
10.Anmälan och startnummer:
Sker på www.datapolen.se senast 19/8 kl 18:00. Endast tillåtet att anmäla sig till en klass per
deltävling. OBS! Ange vilken dag ni vill besikta! Tilldelade startnummer gäller under hela
serien 2022 och finns på TP-datas hemsida www.datapolen.se Nytillkomna får löpande
startnummer vid anmälan via www.datapolen.se hos TP-Data hemsida.
11.Besiktning:
Vi tillämpar ambulerande (gående) besiktning i depån. Dvs besiktningen kommer till Er i
depån efter gjord incheckning.

12.Depå:
Grusunderlag.
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor, däck eller skräp lämnas kvar i depån. Alla
tävlingsbilar skall ha en miljömatta/presenning under. Tyst i depån gäller från kl 22,00-07,00.
Fredag-Lördag kväll. Vid ankomst till banan måste ovillkorligen depåpersonalens anvisningar
följas för att alla tävlingsekipage skall få plats. Släpvagnar parkeras utanför depå på särskild
anvisad parkering. All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depåplatserna och
kringområden. Varje deltagare i tävlingen skall ha en egen brandsläckare placerad lätt tillgängligt
vid sin depåplats.
13.Avlysning:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 50 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång.
14.Reklam:
SBF kommer att utnyttja sin reklamplats i framrutan, friköp = dubbel startavg
15.Priser, särskiljning:
Priser till de 3 första i respektive klass och tävling. Om två eller fler deltagare har lika bästa tid
räknas näst bästa tid. Om det fortfarande inte går att särskilja delas placeringen.
16.Upplysningar,
sms:
Thomas Damberg 0708 902118
& återbud/avanmälan:
e-mail : tpd@datapolen.se
Avanmälan fram till 3 dagar före tävling skriftligt till ovanstående adress. OBS !!! Muntlig
avanmälan godtages EJ. Administrationsavgift tas ut på 200 SEK därefter full startavgift.
17.Tävlingens genomförande:
3 omgångar/deltävling. Omgång 1 obligatorisk träning på tid, omgång 2 & 3 tävlingsomgångar.
Bästa tid från omgång 2 eller 3 räknas som slutresultat.
18. El: Finns ej att köpa.
19. Bränsle, Olja och Luft:
Finns ej i anslutning till tävlingsarenan.
20. Miljö
Borås MK är miljöcertifierade av SVENSK BILSPORT OCH SVEMO med miljöintyg gällande
tom 231024. Gäller även för våra tävlingsarrangemang i Himlabacken.
21. Ändringar:Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan
föranledas av påbud och tillstånd från myndigheter, markägare som dikteras av säkerhetsskäl
eller påverkas av färdigställandet av pågående ombyggnader av tillfartsvägarna till banan eller
Force Majcure
22 .Boende
Lages Motell
033 24 87 20 www.lages.se
Borås Camping
033 430 48 00 www.borascamping.se camping,stugor,vandrarhem
Comfort Hotel Jazz 033 799 4508 www.nordicchoicehotels.se

Borås MK önskar Er varmt välkomna till en, som vi hoppas trevlig tävling !!!

BORÅS MK - VÄGBESKRIVNING TILL HIMLABACKEN, BORÅS
Koordinater:

N 57.70524,

E 12.91053

Om du kommer RV40 från Göteborg eller Jönköping :
Tag av från RV40, avfart 83 vid Viaredsmotet RV27 mot Karlskrona
Vid trafikplats OSDAL ta höger avfart mot Viskafors, BORÅS C , Vid första rondellen tag första
avfarten mot höger BORÅS C, Ridhus. Vid andra rondellen kör rakt igenom mot BORÅS C
Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås Ridhus. Följ järnvägen och
kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade järnvägsövergången till vänster
strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster efter järnvägsövergången in på
grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer RV27 från Växjö:
Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart. I rondellen ta av första till höger
mot BORÅS C, Ridhus. Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås
Ridhus. Följ järnvägen och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till vänster strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer RV41 från Varberg:
Tag av från RV41 – första rondellen kör rakt igenom,
vid andra rondellen tag första avfarten till höger mot RV27/40 mot GÖTEBORG/JÖNKÖPING
Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart. I rondellen ta av första till höger
mot BORÅS C, Ridhus. Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås
Ridhus. Följ järnvägen och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till vänster strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer från Borås Centrum
Kör Varbergsvägen ut mot Rydboholm/Ridhus
Följ järnvägen på höger sida och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till höger strax innan Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.

