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 Backtävling för bilar Backtävling för bilar

 



Covid-19 
På grund av rådande pandemi som varit önskar vi fortsatt:
Begränsa ditt teams storlek, du som förare har med dig max 3 personer
Vi visar respekt för varandra och håller avstånd
Är du sjuk stanna hemma!
Vi alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
Kiosken kommer att vara öppen från fredag kväll

Ansvar: 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 
 Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF ), arrangör eller 
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren.
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.
Samt denna inbjudan.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga 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. 

ORGANISATIONSKOMMITTÉN:
Joakim Larsson, Sune Rundborg, Karolina Lindström, Jonny Walter 
TÄVLINGSLEDNING:
Tävlingsledare: Jocke Larsson
Bitr. tävlingsledare: Karolina Lindström tel 070-239 59 38
Domarordf: Jeanette Skoog
Tekn.kontrollant          Stefan Norberg        

TÄVLINGSFORM:
Nationell backtävling för bilar på RC bana 3varv. 
Ingående i Svenska sprintserien som deltävling 1

TÄVLINGSPLATS:
Västerås motorstadion
Telefon nr under tävlingen Jocke 073-05 10 789 eller Karolina 070-239 59 38 

TIDSPLAN:
Administrativ incheckning med Besiktning:
Fredag kväll kl 17,00-21,00.  Lördag morgon kl 6,00-8,00 
Förarsammanträde: 8,15 
Första start kl 09,00 
Söndag morgon kl 6,00-8,00 
Förarsammanträde: 8,15 
Första start kl 09,00 
Resultatlistan anslås på datapolen.se och på  www.sprintserien.se
Prisutdelning sker direkt efter sista bil i mål, med väl knäppta overaller vid speakertornet

Deltagaren uppmanas att inlämna en ifylld mekaniker anmälan för sin servicepersonal vid den
administrativa incheckningen, blankett finns tillgänglig på www.sbf.se



FÖRARKLASSER:
Cupen körs öppet för A-, B- och C- förare med giltig, licens i Rally även ungdomsrally enligt
regler för ungdomsrally, Rally Cross och Racing.
Debutanter får ej deltaga.

Deltagare och gallring:
Max antal startande 100st
Anmälan stänger vid 100st anmälda
Reservlista kommer att finnas, kontakta Jocke 073-051 07 89 vid intresse

BILKLASSER:
Enligt Svenska sprintseriens reglemente. www.sprintserien.se
OBS! Ej godkända fordon är truckrace, dragster, gokart eller folkrace.

PERSONLIG UTRUSTNING:
Enligt RA/RC reglementet

DÄCK:
Enligt Svenska sprintseriens reglemente. www.sprintserien.se

ÖVRIGT:
Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet.
 Ljudmätning kan förekomma. 

STARTORDNING :
Enligt Svenska sprintseriens reglemente 4.3.4 www.sprintserien.se

ANMÄLAN
E-anmälan skall göras till  www.datapolen.se och skall vara arrangören 
tillhanda senast 10 april 2023, Ange dag i anmäl.formuläret om en dag

STARTAVGIFT:
Seniorer 950 SEK per deltävling, (1.900 sek helg)
Damer, Ungdomsrally och Juniorer Max 23 år 550 SEK. (1.100 sek helg)
Betalas via SWISH på 123 55 77 101 önskvärt senast vid den administrativa incheckningen 
märk med namn och startnummer

Efteranmälningsavgift: Vid anmälan mindre än 12 dagar före tävling samt att deltagare är
överens med arrangör om start tillkommer efteranmälningsavgift med 250 SEK.

AVLYSNING:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 50 deltagare anmält sig vid 
anmälningstidens utgång.

REKLAM:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.



PRISER:
Uppdelning av förarklasser till A-B- och C-förare (gäller ej 4WD, appendix K)
Priser till 1:a-2:a-3:a

POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING:
4.3.3 Särskiljning vid deltävling
Om två eller flera deltagare har lika bästa tid skiljs de åt med den näst bästa tiden.
Om det fortfarande inte går att särskilja delas placeringen..

UPPLYSNINGAR, EFTERANMÄLAN OCH ÅTERBUD:
Jocke Larsson tel: 073-051 07 89,  e-mail: kjleb@outlook.com

BENSIN OCH OLJA:
Finns EJ i anslutning till tävlingsarenan.

DEPÅ:
7.3 Miljö
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Under varje
tävlingsbil ska finnas tättslutande matta typ presenning, varje deltagare ska dessutom ha olje
absorberande material för sanering av oljespill etc.

All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depå platserna.

Kom ihåg att ha en 6kg brandsläckare väl synligt vid varje tävlingsbil

EL FINNS EJ ATT TILLGÅ

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.sprintserien.se för reglemente och upplysningar m,m.

FUNKTIONÄRER:
Meddela er funktionär med namn och telefonnummer som har möjlighet att 
hjälpa till under tävlingen, under övrigt på anmälan.

Organisationskommittén och Västerås MS hälsar dig och ditt 
team hjärtligt välkomna till en trevlig tävling.


