
                  Hedins bil Rallysprint 

  
Toarps MK inbjuder till Lokaltävling typ Rallysprint på grus den 12 Maj 2019 

Lokal rallysprint för rallybilar. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s 
internationella, SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt dessa lokala regler 2019 och 
tillkommande PM. 

Ansvar 

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF, Toarps MK samt dess 
tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, 
olycksfall eller dylikt. 

Tävlingsdeltagaren och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att 
vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören inom 
ramen för sin verksamhet oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

Tävlingsarrangör 

Toarps MK Rydsvägen 6, 516 77 Målsryd 

Organisationskommitte/Tävlingsledning 

Anders Ericsson, Johan Helgesson, Per Ekström, Bernt Lindén, Mattias Nyman, Johan Dahl 

Tävlingsledare Anders Ericson 070-3750601 

Bitr Tävlingsledare Susanne Oscarsson 

Teknisk chef Lars Pettersson 

Miljöchef Mattias Nyman 

Domare Hans-Ove Lövhage 

Tävl-sekreterare Johan Helgesson 070-7383317 

Säkerhetschef Stefan Larsson 

 

Tävlingsform 

Lokal rallysprint på grus, 1 SS som körs 3 ggr, totalt 22 km varav 9 km är SS. Bes av banan med 
privatbil är tillåtet i max 50 km/h (en gång per startande mellan 08:00 – 09:45) Central serviceplats 
vid start/målplatsen. Tävlingen körs efter Roadbook på SS, transporten är pilad. Tidtagning sker 
med 10-dels sek. 

Start/Målplats 

Bråt utmed väg Borås - Rydboholm (gamla varbergsvägen). Pilat från från väg 27, R40 samt 41 till 
kärrparkering samt tävlingscentrum. 

 

 

 



Tidsplan 

Banan offentliggörs 12 maj 2019 kl 07.00, B-besiktning 07:45- 10:00 förarmöte 10:20, första start 
11.00 Flytande start. SS 1 och SS 2 körs direkt, ett litet uppehåll är inlagt mellan SS 2 och SS 3. 
Resultatlistan anslås efter målgång. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling. 

Tävlingen körs med maxtid. 

Obligatoriskt förarmöte kl 10:20 

 

Besiktning/Anm 

Vid startplats 07:45 -10:00 B-besiktning. 

Tävlingsbesiktningen kommer att ske på den tävlandes serviceplats, när anmälan är klar invänta 
besiktningspersonal vid respektive tävlingsbil. 

Deltagare/Gallring 

A.B.C-förare med av SBF gällande licens för 2019. Kartläsare kan lösa VIP-licens för 250 kr. Glöm ej 
att meddela detta vid anmälan. Obs! Kan ej användas om man har en licens vilande. 
Deltagarantalet är maximerat till 40 st. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring, Lokala 
förare i första hand, därefter övriga. 

Bilklasser 

Klass 1: Grp E, Gr F, Voc och Grp N -1400 

Klass 2: 2 WD 

Klass 3: 4 WD 

Inga förarklasser förekommer. Startordning klass 1 – 2 - 3 

Lagtävlan 

Ingen lagtävlan ingår. 

Särskilda bestämmelser 

Endast av SBF klassade däck. En minst 6 kg brandsläckare skall finnas vid serviceplatsen samt 
presenning under tävlingsbil. Vid all körning skall halvljus vara tänt. 

Tävlingsavgift 

900 kr som betalas kontant tävlingsdagen. Tele/Efteranm: + 200 kr Vip-Lic: 250 kr 

Anmälan  

Per mail toarpsmk@gmail.com med namn på förare, kartläsare, klubb, klass och bil samt aktuell e-
post och ev. antal VIP-licenser för kartläsare. Anmälningstiden utgår den 5 Maj kl 23:59 därefter ev 
efteranmälan. 

Avlysning 

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om färre än 15 deltagare anmält sig vid anmälningstidens 
utgång samt vid markägarens förbud eller force majeure. 

 

 



Priser 

Hederspriser till 1:an 2:an 3:an i varje klass samt till totalsegraren.(presentkort värt 5000 sek lottas 
ut efter prisutdelning, alla som startat tävlingen och är kvar under utlottningen deltar.) 

Övrigt 

Dispens från gällande hastighetsbegränsning är sökt hos Länsstyrelsen. 

Medlemmar från arrangerande klubb som vill delta i tävlingen, skall på tävlingsdagen bistå med en 
namngiven funktionär samt hjälpa till med återställande av tävlingssträckan direkt efter avslutad 
tävling. 

Återbud/Upplysningar: Johan Helgesson 070-7383317 

 

Hjärtligt välkomna till Toarps MK Hedins Rallysprint 

 


