Films MK inbjuder till ÅkerbySprinten
Lördagen den 24 Februari 2018
Ingående i Öppna Östra Sprintcupen 2018
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBFs
ochUBFsreglemente , och ÖÖSC reglemente 2018 och dess
tillägsregler samt inbjudan och PM.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vedebörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören inom ramen för sin verksamhet ,oavsett mediaform offentliggör
uppgifterna.
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk .
FIA ,SBF ,UBF ,Films MK ,Markägare eller funktionärer kan således inte utan
vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under tävlingen
drabbar deltagare .
Arrangör: Films MK Bergby Gård 202 74895 Örbyhus
,mail:fixartomten@filmsmk.se
Organisationskommitte: Rolf Trolin , Ove Nordberg , Stefan Elmnert , Mikael
Strömbäck , Peter Lundin , Britt Maria Trolin
Tävlingsledare: Rolf Trolin 073-5244937
Sekretariat:Mikael Strömbäck
Kassör: Britt Maria Trolin
Teknisk chef: meddelas i Pm 1
Säkerhetschef: Stefan Elmnert
Banchef:
Miljöchef: Ove Nordberg
Domarordförande: Bo Andersson 070-3315383
Domare:
Teknisk Kontrolant: Fredrik Johansson 070-5811692
Tävlingens art: rallysprint som köres 4km lång byväg. Varje ekipage kör sträckan
3ggr, varav den bästa tiden räknas. Kartläsare ska medfölja .Första start 11.00
Förarklasser:Tävlingen är öppen för A-B-C-förare samt ungdomsrally med licens
för 2018.
Bilklasser & startordning: Ungdom , 2WD , GruppF/Voc-Grupp N 0-1600,
Grupp E-Fia Appk homologerade bilar EJ 4 WD-4WD .
Anmälan:Ska vara fullständigt ifylld och motorsportsidan tillhanda senast
Söndag 18 Februari 2018 under adress www.motorsportsidan.se
Återbud www.raceconsulting.se eller070 5770965

Startavgift:800kr som betalas in så att den finnes på Films Mks konto BG557-5196
(startavgift återbetalas helt vid inställd tävling)
senast söndagen den 18 februari 2018.
Efteranmälan: +500kr
Deltagarantal och gallring: Max 80st och 1.enligt reglementet,
• fullständig anmälan, 3.anmälans datum, 4 Fritt arrangören.
Priser:Prisutdelning sker i Åkerby bygdegård efter avslutad tävling.
Däck: Klassade vinterdäck .
Anmälan och besiktning: Anmälan , besiktning och tider enligt PM1 .
Trailerparkering:Sker på anvisad plats. Enligt PM1 .
Tävlingsområde:Åkerby Bygdegård där sekretariat och servering finns.
Vägbeskrivning i PM1 .
Miljö:Miljöföreskrifter för service enligt SBF nationellt reglemente RY 0.2T
gäller .G2 och SBF.s miljökodex skall följas.
Startmetod:Fotocell i start och mål . Första start 11.00 .
Särskilda bestämmelser:Hastighetsbegränsning: dispens sökt hos Länstyrelsen .
Utrustning:enligt gällande reglemente .
Träning:all träning på sträckan är förbjuden efter denna inbjudans publicering .
Överträdelse medför startförbud!
Avlysning:Tävlingen kan med domarens medgivande avlysas om ej 50 st
anmälningar kommit in vid anmälans utgång , vid förbud från markägare
eller annan Force Majeure .
Upplysningar:Rolf Trolin 073-5244937 fixartomten@filmsmk.se

Välkomna Önskar Films MK

