
 

Rasbo MK inbjuder till EVB-sprinten den 20-09-06    

   Ingående i 

Öppna Östra Sprint cupen 2020 

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF:s och UBF:s reglemente

Och ÖÖSC reglemente 2020 och dess tilläggsregler samt denna inbjudan och PM.

”Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. ” 
”Ansvar. G 1.6 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. ” ”Tävlingsdeltagare 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 och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna. ” - 
Uppgifter som inte kan tas med i inbjudan ska meddelas de tävlande i PM. Alla PM ska numreras 
och undertecknas. 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION FÖR UTLANDSREGISTRERADE BILAR SOM ANVÄNDS I SVERIGE. 

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige. Deltagare i 
tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredjeparts försäkring 
med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfälligt gentemot 
svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för 
den som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2019 (20 % 
av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor 

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, UBF, 
Rasbo MK, Markägare eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person 
eller sakskador som under tävling drabbar deltagare.

Arrangör: Rasbo Motorklubb Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala, mejl: rally@rasbomk.se

Organisations kommitté: Micael Björklund, Tord Janervik, Jan Andersson, Marie Sundin, Eliseo 
Cordoba

Tävlingsledare: Tord Janervik    0722-033535 

Biträdande tävlingsledare: Micael Björklund 0706-081221

Sekretariat: Marie Sundin 070-5255807

Kassör: Dan Sandén 0705352368

Teknisk Chef: Eliseo Cordoba 070-5707046

Teknisk kontrollant: Lennart Ottosson 072-733 33 23 



Säkerhetschef: Niklas Brodin 0706-929055

Banchef: Jan Andersson 070-5243337

Miljöchef: Meddelas senare

Domarordförande: Dan Pettersson 070-601 60 61 

Domare: Sture Bergman 070-5390230

Press: Anders Lindén 070-6867540

Tävlingens art: nationell rally som köres på en ca 4 km lång byväg. Varje ekipage kör sträckan 3 ggr. 
Bästa tiden i ett av åken ligger till grund för resultatet. Kartläsare skall medföljas. Första start kl. 
10.00.

Noter ej tillåtet.

Lagtävlan ingår ej.

Förarklasser: Tävlingen är öppen för A-B-C-förare samt ungdomsrally med licens för 2020.

Startordning:  6, 2, 3, 4, 5, 1.

                          Dom 5 bästa i respektive klass i totalen startar sist tillsammans i respektive bilklass.

Bilklasser: Klass 1: 4WD Klass 2: 2WD, exkl. bilar i Klass 3. Klass 3: Grupp F RWD + Grupp N <1600 
cm3. Klass 4: Grupp E Klass 5: FIA Appendix K homologerade bilar. Ej 4WD Klass 6: Ungdomsrally. 

Anmälan: Elektronisk anmälan sker på adress www.motorsportsidan.se  Ska var komplett ifylld senast 
söndag 30/8 kl. 18.00

 Återbud   info@motorsportsidan.se
                 Vid återbud före söndag 30/8 kl 18.00 återbetalas 100% av avgiften. Återbud efter det återbetalas 

   80% av avgiften. 

Startavgift: 1000 kr som betalas in så att den finns på Rasbo MK:s konto PG 583011-2 senast 
söndag 30 Augusti. Friköp av reklamplats är dubbel startavgift. 

Kontant bet      + 500 kr   

Efteranmälan. +300 kr.

Deltagarantal och gallring: Max 90 st 

1.Enligt reglementet,

2.Fullständig anmälan.

3.Anmälans datum.

4. Fritt arrangören.

Priser: Prisutdelning sker efter avslutad tävling i depån till dom tre främsta i respektive bilklass. Ej 
avhämtade priser tillfaller arrangören. 

Däck: klassade sommardäck.

http://www.motorsportsidan.se/
mailto:info@motorsportsidan.se


Anmälan och Besiktning: Anmälan och besiktning sker vid Skyttorp. Tider meddelas i PM 1.

Tidsplan:

Söndag 30 Augusti Anmälningstiden utgår 18.00

Söndag 6 september banan offentliggörs 07.00

Söndag 6 september besiktning I Skyttorp ( B-bes)

Söndag 6 september  första start 10.00

Söndag 6 september resultatlista anslås i depån

Söndag 6 september Prisutdelning sker i depån.

Reklam

Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats på tävlingsbilarna.

Trailerparkering: sker på anvisad plats. Meddelas i PM 1.

Tävlingsområde: Skyttorp.

Miljö: Miljöföreskrifter för service enligt SBF nationellt reglemente RY 3.0, G2.4 och SBF:s 
miljökodex skall följas.

Startmetod: Start ljus och fotocell i start och mål. Första start kl 10.00.

Särskilda bestämmelser: Hastighetsbegränsning: dispens sökt hos Länsstyrelsen.

Utrustning: enligt gällande reglemente. 

Träning: all träning på sträckan är förbjuden efter denna inbjudans publicering. Överträdelse 
medför start förbud.

Avlysning: Tävlingen kan med domarens medgivande avlysa om ej minst 50 st. anmälningar 
kommit in vid anmälans utgång, vid förbud från markägare eller annan Force Majeure.

 Upplysningar: Tord Janervik 07022-033535 tord.roberget@telia.com 

Micael Björklund 0706-081221         rally@rasbomk.se                                                    

VÄLKOMNA ÖNSKAR RASBO MK. och organisationskommittén.

mailto:0706-081221/rally@rasbomk.se

