SMK Arboga inbjuder till deltävling
nr 5–6

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, SM-reglementet, samt denna tävlingsinbjudan och eventuella PM.

Tävlingsplats:

SMK Arboga
Kägleborgsmotorstadion, Fellingsbro
RT90:
X: 6586866, Y: 1484060
WGS84:
Lat N 59° 24' 7 Lon E 15° 31' 28
Decimal:
59,4021, 15,5245

Tävlingsledare:

Roger Fälth

070-204 77 89

Bitr. tävlingsledare:

Meddelas i PM

Teknisk Chef

Meddelas i PM

Tekniks kontrollant:

Meddelas i PM

Miljöchef

Per Arne Lundgren

Säkerhetschef

Per Arne Lundgren

Domarordförande:

Tomas Avelin

Tävlings sekreterare:

Meddelas i PM

Tävlingsform:

Nationell backtävling för bilar på RC bana 3varv.
Ingående i svenska sprintserien som deltävling 5-6

Tidsplan:

Sista anmälningsdag: 29/5 kl.24.00
Anläggningen öppen: 3/6 kl.15.00-22.00.
Anmälan/besiktning öppen: 3/6 kl. 17.00 – 20,00
Anmälan/besiktning öppen: 3/6 kl. 07.00 – 08,00
Besiktningen stänger mellan 18.30 och 19,00 för matuppehåll.
Om någon vill köra bara söndagen 12/9 så ska man anmäla
detta till tävlingsledaren för anmälan och besiktning.
Organisations möte: båda dagarna kl. 08,30
Förarmöte på startplattan kl 08.15.
Första start: 3/6 kl. 09,00
Första start:4/6 kl. 09.00
Avslutande organisationsmöte: Efter Prisutdelning båda dagarna
Resultatlista anslås efter avslutad omgång vid sekretariatet.
Prisutdelning efter protesttidens utgång.

Förarklasser:

Förare som innehar nationell eller internationell licens i rally,
rallycross eller racing, samt
utländska förare från EU-land (samt Norge) med motsvarande
licens och med starttillstånd från resp. lands bilsportförbund.
Licensklasser enligt svenska sprintseriens reglemente.
Eventuellt gallring efter datum på anmälan.

Bil Klasser:

Enligt svenska sprintseriens reglemente.
www.svenskasprintserien.se
OBS! Ej godkända fordon är truckrace, dragster, gokart eller

Folkrace.

Personligutrustning:

Enligt RA/RC.

Däck:

Enligt svenska sprintseriens reglemente.
www.svenskasprintserien.se

Övrigt:

Startavg:

Efteranmälan:

Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med
rullar är förbjudet. Ljudmätning kan förekomma
750kr per deltävling/dag betalas på plats kontant eller Swish.
Damer, Ungdomsrally och juniorer max 23år 450kr
Vid anmälan efter 29/5 tillkommer efteranmälningsavgift med
100 SEK.

.

Anmälan:

Anmälan skall vara SMK Arboga tillhanda senast söndag den
29/5 2022 kl. 24.00. Anmälan sker online på www.datapolen.se

Avlysning:

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 60
deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Deltagare och gallring:

Maxantal startande 120st.
Anmälan stänger vid 120 anmälda.

El:

Ingen el finns att tillgå

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.

Priser:

Priser utdelas till 1a-2a-3a, A-B- och C-förare

Poängberäkning, särskiljning: Enligt Sprint seriens reglemente
Upplysningar:

Information före tävlingsdagen Håkan Persson 076-80 12 665.

Efteranm/Återbud:

Maila till: hakan.persson.1@hotmail.com
Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full
startavg

Bensin och olja::

Finns EJ i anslutning till tävlingsarenan.

Depå:

Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar
i depån. Alla tävlingsbilar skall ha en presenning under

Rekommenderat boende: Rasta Arboga
arboga@rasta.se

INTERNET:

0589–10190

Besök svenska sprintserien på www.sprintserien.se för reglemente
och upplysningar m,m.
Publik max 400 personer med nuvarande tillstånd, kan komma att
förändras pga Covid regler.
Tillsammans måste vi se till att hålla avstånd och respektera
varandra.

ALL cykel och mopedåkning inom
tävlingsområdet är förbjuden.
Depåtystnad skall råda efter kl. 23.00, gäller
även egna elverk.
Deltagare har genom sin anmälan att delta i
tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen
för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör
namnuppgifterna.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och
på egen risk. SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.

Välkommen!

