SMK NYKÖPING
Inbjudan till deltävling 7-8 ingående i Svenska Sprintserien för Rally & Rallycrossbilar,
20-21 augusti 2022
Tävlingen anordnas i överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, reglemente för
Svenska Sprintserien Rally & Rallycrossbilar samt denna inbjudan

ANSVAR
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen riskSvenska Bilsportsförbundet (SBF)
Specialidrittsförbundet (SDF) arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person- eller skakskador som under tävling drabbar deltagare
Tävlingen anordnas i överenskommelse med SBF tävlingsbestämmelser, samt denna inbjudan
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtycke till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister
Samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form offentliggör namnuppgifter

Organissationskommitè:
Hampus Juteryd, Jocke Jakobsson, Kjell Pettersson, Nona Johanson
Tävlingsledare: Tobias Hiltunen 073 970 12 12
Bitr. tävlingsledare: Meddelas i PM
Domare: Rolf Lind
Tekn. Kontrollant: Jonny Walter
TÄVLINGSFORM:
Nationell backtävling för bilar på RC bana 3 varv, ingående i Svenska Sprintserien Deltävling 7-8

TÄVLINGSPLATS:
SMK Nyköpings Motorstadion Björshultsbanan 0155-28 32 52
GPS koordinater: X 58,708, Y 16,9978

TIDPLAN:
Administrativ incheckning med besiktning. Depån öppnar Fred 19/8 kl 16,00
Besiktning från Fred kl 17,00- 20,00, samt Lörd kl 7,00- 9,00

Lörd kl 18,00- 20,00 samt Sönd kl 8,00- 9,00
Förarsammanträde vid klubbstugan Lörd och Sönd 09,30. Första start 10,00 båda dagarna
Resultat anslås på anslagstavlan och på www.svenskasprintserien.se / www.datapol.se

FÖRARKLASSER:
Förare som innehar nationell eller internationell licens i rally, rallycross eller racing, samt utlänska förare från
EU land (samt Norge) med morsvarande licens med starttillstånd från resp. lands förbund
Licensklasser enl. Svenska Sprintserien reglemente
Ev. gallring efter anmälan på datum

BILKLASSER:
Enl. Svenska Sprintseriens reglemente. www.svenskasprintserien.se
SMK Nyköping erhåller fri gallring
OBS ! Ej godkända fordon är: truckrace, dragster, gokart eller folkrace

PERSLIG UTRUSTNING,
Enl. RA / RC och crosskart reglementet

DÄCK:
Enl. Svenska Sprintseriens reglemente www.svenskasprinterien.se
Däckvärmare är inte tillåtet

ÖVRIGT:
Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet
Ljudmätning kan förekomma
STARTORDNING:
Enl. Svenska Sprintseriens reglemente 4.3.4 www.svenskasprintserien.se

ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT:
Anmälan betalas via SWISH nummer 1230299156, senast 22-08-14
E-anmälan skall göras till www.datapolen.se och ska vara arrangören tillhanda senast 22-08-14
Startavgiften 750,- per deltävling / dag betalas i förskott
Damer, ungdom och juniorer max 23 år 450,Efteranmälan vid anmälan efter 22-08-14 tillkommer avgift på 100,-

AVLYSNING:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 60 deltagare anmält sig vid anm. tidens utgång
Deltagare och gallring, max 120 st Därefter stänger anmälan

REKLAM:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna

PRISER:
Prisutdelning sker direkt efter avslutat tävling, vid klubbhuset
Priser utdelas till 1a-2a-3a, A-B-C förare
Poängberäkning, särskiljning, enl. Sprint seriens reglemente 5.1.3. Särskiljning 4.3.3
Utlottning av 2st startavgifter till juniorer

UPPLYSNING OCH ÅTERBUD:
Kjell Pettersson 0708- 422 872, k.pettersson@allt2.se

BENSIN & OLJA:
Finns ej i anslutning till tävlingsarenan
DEPÅ:
Ingen EL finns att tillgå Alla tävlande ansvarar för att varken oljor, skräp eller bildelar lämnas kvar i depån
Alla tävlingsbilar ska ha en presenning under bilen
Grillning med öppen eld eller gläd är ej tillåtet vid depå platserna

ÄNDRINGAR:
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas av påbud från
myndigheter, markägare som dikteras av säkerhetsskäl eller Force Majeure

INTERNET:
Besök Svenska Sprintserien på www.svenskasprintserien.se för reglemente, upplysning mm

PUBLIK:
Max 600 personer med nuvarande regelverk, kan kommaatt förendras pga Covid regler
Tillsammans måste vi se till atthålla avstånd och respektera varandra
Boende rekommenderar vi Hotell GOOD MORNING Nyköping tel 0155-28900 ange kod ”SMK 22” för bästa pris

