Lima Motorsällskap inbjuder till Svenskt Mästerskap i Backe
deltävling 9 & 10 Lima-Racet
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svensk Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.
Ansvar G 1.6 Den som deltar i tävlingen för 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: Lima MS, Mattsåsbacken, Torgås 24-25 September 2022
2. Tävlingsledare: Ann-Christin Renhall, 070-653 21 64
Bitr. Tävlingsledare: Johan Eriksson, 070-311 28 08
Teknisk chef:
Göran Thoors, 070-692 70 43
Teknisk Kontrollant: Lars-Åke Persson, 070-510 78 73
3. Domarordförande: Göran Hådell, 076-0447621
4. Tävlingsform: Nationell backtävling för bilar, längd 1266m grusbacke
5. Tävlingsplats: Mattsåsbacken, Torgås Lima.
Telefon tävlingsdagen: 070-653 21 64
6. Tidsplan:
Fredag 23/9 18:00 – 21:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Lördag 24/9 07:00 – 09:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Lördag 24/9 10:00 Första start träningsåk.
Lördag 24/9 18:00-20:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Söndag 25/9 07:00-09:00 Administrativ incheckning och besiktning.
Söndag 25/9 10:00 Första start träningsåk.
Resultatlistan anslås på officiella anslagstavlan och på www.datapolen.se &
www.limams.com
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 120 st. Vid
gallring har förare med SM/RM poäng företräde, därefter efter datum.
8. Bilklasser & startordning:
SM Rallycrossbilar: Supernationell, 2400, 2150, SuperCar Lites
SM Rallybilar 2 WD
RM Rallybilar 4 WD, Gr F & VOC, Gr E
Tjej RM RC- bilar, Rally 2 WD och 4 WD, Gr F & VOC, Gr E
Däck enligt Back-SM reglemente 2022 och officiellt meddelande.
Startordning sker efter förutbestämd turordning

9. Avgifter:
800 kr per deltävling, totalt 1600 kr/helg. Alla avgifter skall vara Lima MS tillhanda
senast 18/9 på bg 268–1138 Vid anmälan efter tillkommer en efteranmälningsavgift på
500 kr.
10. Anmälan:
Sker på www.datapolen.se senast söndag 18/9 kl 18:00. Endast tillåtet att anmäla sig
till en klass per deltävling. OBS! Ange vilken dag ni vill besikta!
11. Besiktning:
Inchecking och besiktning kommer att utföras på er plats i depån efter ankomst.
12. Depå:
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Alla
tävlingsbilar skall ha en presenning under. Tyst i depån gäller från kl 23:00-07:00.
Fredag-Lördag kväll. Kom ihåg brandsläckare!
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 & återbud:
Ann-Christin Renhall, 070-653 21 64, acrenhall@telia.com
Johan Eriksson, 070-311 28 08, johan@limajohan.se
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.

Lima MS önskar Er varmt välkomna!

