Tävlingsinbjudan till Molunds Trofén 20-21/8 2022
Tävlingen ingår i Mittsverigecupen Rallycross Klass 4 2150.
Detta är deltävling 6 och 7 i Mittsverigecupen 2022.
Deltävling 1 och 2 i DM (Distriktsmästerskapet).
Kom ihåg att skriva på anmälan (övrigt) om vilken av dagarna du önskar delta eller båda

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och SBF:s nationella
tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan samt tillkommande PM.

Tävlingsarrangör:

Jämtlands MK, Molunds Trofén, Lördagen & Söndagen 20-21 Augusti 2022.
Tel 070-651 51 07.
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Håkan Grundahl
Racecontroller: Dan Hoff
Domare: Mikael Magnusson
Teknisk kontrollant RC: Bengt Emilsson
Teknisk chef: Stig Nesterud
Säkerhets chef: Ulf Järnström
Miljöchef: Hans-Erik ”Lukas” Lundkvist
Tävlingens genomförande:
All körning sker innanför motorstadions staket. Träningsåk kommer inleda tävlingen innan
folkrace kör sin första kvalomgång. Därefter körs en förlottad kvalomgång. Snabbaste tid i
kvalomgången får platssiffra 1, 2:an 2 osv. Tidtagning manuellt med klocka på mållinjen.
Kvalomgångar körs i 3-varv med sluttiden efter 3-varv. Andra – Tredje kvalomgången körs
med den sammanlagda platssiffran där de förare som har högt jämna platssiffror inleder och
omgången slutas med de lägst udda. Alla 3 kvalomgångar räknas. Förare med lägst

platssiffra väljer startspår först i sitt heat. Alternativspår ska köras minst en gång/heat.
Missat alternativspår ger 30sek tidstillägg i kvalomgångarna. Två tjuvstarter av samme
förare medför uteslutning ur heatet. Deltagare som ej fullföljer heat får platssiffra efter
antalet startande i klassen och vid uteslutning får förare platssiffra efter antalet startande
+5. Endast de förare som kört fastställt antal varv får tid noterad. Övriga räknas som brutna.
Samtliga kvalomgångars platssiffror räknas ihop som kvalificering till finalerna. INGEN form
av däckvärmning eller däckrensning är tillåten.

Tävlingsplats:
Östersunds Motorstadion LUNGRE 421, 831 91 Östersund, Sverige Latitud: N 63° 12' 7.445''
Longitud: Ö 14° 47' 33.968''

Miljö:
Vid uppställning i depå ska under varje tävlingsbil finnas lämplig anordning för uppsamling
av oljespill/vätskespill med en volym på minst 10liter. Det ska även finnas TÄT presenning
under hela tävlingsbilen. Absorberingsmedel för att ta upp minst 10liter vätska ska
tillhandahållas av den tävlande. Avfall tas om hand av tävlande alternativt lämnas på särskilt
markerat område i depån. Tomgångskörning i depån max 1 minut.
En brandsläckare på minst 6kg ska finnas väl synlig på varje tävlandes depåplats.

Program:
Fredag
18:00-20:00 Anmälan
18:00-20:15 Besiktning
Lördag
07:00-08:30 Anmälan
07:00-08:45 Besiktning
09:00 Förarsammanträde.
9:45 Första start (tränings åk).
Söndag
07:00-08:30 Anmälan
07:00-08:45 Besiktning
09:00 Förarsammanträde.

9:45 Första start. (tränings åk).

Avgifter:
Startavgift Rallycross: 600 SEK /dag Avgifter betalas i anmälan, Tar swish.
Anmälan:
Anmälan sker på www.datapolen.se.
Avanmälan ska ske minst 24timmar innan start till 0730252913.
Vid utebliven avanmälan faktureras hela startavgiften deltagaren.

Offentliggörande av handlingar:
Officiell anslagstavla för PM. Startbekräftelse och PM kommer att finnas på
www.datapolen.se. Inga utskick kommer att ske brevledes inför eller efter tävlingen.
Priser:
Pokaler till de 3 första A-finalisterna. Förare som deltar i prisutdelning ska bära korrekt
påtagen overall.
Ansvar:
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, MNBF,
JMK eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Personuppgifter:
Tävlingsdeltagare och funktionärer 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, oavsett medieform, offentliggör uppgifterna.

Jämtlands MK hälsar er välkommen till
Östersunds Motorstadion.

