Inbjudan
Till

Gullabotesten

Lördagen den 21:e maj 2022

Ändrad: 2022-04-27 (Ändringar i rött)

Träningen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella

tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt eventuellt tillkommande PM.
Ansvar.
Den som deltar i tävling/träning gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 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 och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen/träningen samtyckt
till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Tävlingsarrangör.
Gullabo Rally Club, c/o Jenny Petersson, Bidalite 124, 385 95 Torsås.
Organisationskommitté.
Robert Johansson, Mats Gunnarsson, Marcus Johansson, Tony Gustafsson, Jimmy Christiansen , Per
Bondesson, Sten Bondesson och Jenny Petersson.
Tävlingsledning.
Tävlingsledare: Mats Gunnarsson 0705-70 78 71
Bitr. Tävlingsledare: Robert Johansson 0709-25 59 41
Banchef: Sten Bondesson 0705-23 86 80
Säkerhetschef: Kenneth Sävström 070-249 28 05
Teknisk chef: Jimmy Christiansen 0708-14 43 31
Bitr. Teknisk chef: Morgan Nilleqvist 072-174 45 38
Miljöchef: Per Bondesson 0703-43 52 97
Tävlingskassör: Jenny Petersson
Tävlingens form.
Rallyträning på fina vägar. Totalt ca 44 km varav 24 km SS fördelat på 1 st SS som körs två gånger.
Tävlingen körs med ett kort uppehåll.
Arrangörsnoter.
Arrangörsnoter finns ej, ekipagen tillåts skriva egna noter. Max två genomkörningar med privat bil,
tävlingsbilar tillåts ej, i högst 50 km/h på ss.
Tävlingsplats.
Vissefjärda skola, Vendevägen Vissefjärda. Pilat från samtliga infarter till Vissefjärda.
Telefonnummer tävlingsdagen uppges i PM1.

Tidsplan.
Måndagen 18:e April:
Anmälningstiden börjar och inbjudan offentliggörs.
Körning på tävlingssträckorna efter denna inbjudans publicering kommer att medföra
uteslutning.
Söndag 8:e maj
Anmälan stängs kl 18.00
Måndag 16:e maj:
Tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast kl 18.00.
Lördag 23:e maj:
Anmälan öppnar 07:00 och då offentliggörs banan.
B-besiktning 07:00-10:00. Besiktningsplats: Vissefjärda, pilat från släpvagnsparkeringen. Tid och plats
meddelas i PM1.
Första start 11:00
Slutbesiktning sker vid målgång.
Resultatlista kommer inte att anslås.
Förarsammanträde.
Förarsammanträde för ungdom, debutanter och föråkare meddelas i PM1.
Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod.
Tävlingen är öppen för A - B - C - U förare med 2022 års gällande licens, ungdomsrally, samt
debutanter. VIP Licenser tillåtna.
Samtliga tävlande skall närvara vid anmälan och ej uppvisat körkort eller legitimation nekas start.
Debutanter och Ungdomsrally är välkomna.
Företräde för arrangörsklubbens medlemmar. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring bland
övriga. Maxantal startande 40 st.
Klasser.
Debutanter
Klass U: Ungdomsrally.
Klass 1: Otrimmat.
Klass 2: Trimmat.
Klass 3: 4wd
Detta är även startordningen.

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare i
tävling/uppvisning på̊ väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts
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.
Utrustning och däck.
Samtliga fordon skall kunna visa upp homologeringshandlingar, GR E standardrallybil skall kunna
styrka sin bils identitet med verkstadshandbok eller reservdelskatalog. Däcken skall vara enligt
gällande reglemente.
Reklam.
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna. Ej anbringad arrangörsreklam
medför dubbel tävlingsavgift. Arrangören ansvarar ej för ev. lackskador.
Lagtävlan.
Förekommer ej.
Serviceplats.
En central serviceplats, intill start och mål vid Vissefjärda skola. Endast en servicebil per ekipage.
Service sker efter SS1, i övrigt serviceförbud. Gällande miljöföreskrifter gäller (RY 0.2T) OBS! Eld och
rökningsförbud på serviceplatsen.
Särskilda bestämmelser.
Engelsk pilning med orange pilar kommer att tillämpas. Internationell skyltning. Start på SS med
startljus och tidtagning på tiondelar. Fotocell i mål.
Tävlande för Gullabo RC: Tävlande som har sin licens och tävlar för Gullabo RC förbinder sig med sin
anmälan att närvara på lördagen efter tävlingens slut för att återställa vägen efter träningen. Några
kan vara med och bygga sträckan på fredagen istället. Kontakta banchefen för arbetsuppgift.
Tävlingsavgift.
Debutanter: Gratis start.
Klass U 700:Övriga klasser 1400:VIP Licens 250:-, tillhandahålls av arrangör.
Tävlingsavgiften ska betalas i förväg på bankgiro 777-1751 och skall vara arrangören tillhanda senast
onsdagen den 16:e Maj kl. 18.00. OBS ingen kontant betalning tävlingsdagen, medtag kvitto.
PR-Licens (gamla VIP) tillåts på tävlingsdagen, men måste lösas via Loths innan träningsdagen.

Märk alla inbetalningar med namn och tävlingsklass.
Anmälan.
Elektronisk anmälan via mail på info@gullaborc.se eller på SBF:s anmälningsblankett. Anmälan skall
vara arrangören tillhanda SENAST DEN 8 maj FÖRE KL 18 00, under adress: Gullabo RC, Bidalite 123,
385 95 Torsås. Slutinstruktion och övrig information kommer att utsändas som e-post. Det är därför
viktigt att du anger en giltig e-postadress
Ingen telefonanmälan godtages.
Efteranmälan godtas ej.
Avanmälan.
Tävlande har rätt att avanmäla sig fram till den 16 maj kl. 18:00 och få hela tävlingsavgiften
återbetald. Avanmälan efter den 16 maj kl. 18:00 kommer en administrationsavgift på 400:- tas ut.
Avanmälan tävlingsdagen = ingen återbetalning av tävlingsavgift.
Avlysning.
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 20 anmälda, förbud från myndighet eller vid
Force majeure.
Priser, särskiljning, Prisutdelning.
Inga priser delas ut.
Utlottning
En vinnare dragen bland de startande kommer att få en oljemålning av sin rallybil gjord av Åsa Hallin.
Dragning sker efter att sista bil kommit i mål. Närvarar inte vinnaren vid dragningen dras en ny
vinnare.
Återbud.
Återbud lämnas på telefon till Robert Johansson, 0709-25 59 41.
Upplysningar.
Ges av Robert Johansson, 0709-25 59 41, se även www.gullaborc.se
Dispenser.
Dispenser från gällande hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen och meddelas i PM.
Bensin – Service

Servicebestämmelser ska följas. 1 st serviceplats. Denna finns angiven i roadboken samt på kartan.
Det är tillåtet att tanka på bensinstationer längs banan. Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s
nationella reglemente gäller. SBF:s miljöföreskrifter ska följas.
Respittid.
Respittid är 15 min mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen. Kan av tävlingsledningen
förlängas.
Plats för anslag.
Vid startplatsen finns alla anslag, PM och övriga meddelanden anslagna.
Videofilmning.
Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd med och godkännande av
tävlingsledningen. För montering av videokamera i tävlingsbil gäller att besiktning skall ske enligt våra
regler.

Välkomna till Vissefjärda och Gullabo RC.

