LUNDASPRINTEN 18 MAJ 2019
Östhammars MK inbjuder till rally Lundasprinten lördagen den
18 maj 2019 ingående i Öppna Östra sprintcupen 2019.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella
och Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser,
Öppna östra sprintcupens regler samt denna inbjudan och tillkommande PM.
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA,
Svenska Bilsportförbundet, Upplands Bilsportförbund,
den arrangerande klubben, samt dess tävlingsledning och funktionärer 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 samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.

1. PROGRAM:
Söndagen den 12 maj kl. 18.00:
Söndagen den 18 maj:

Anmälningstiden utgår.
Besiktning vid Lunda flygfält, kl. 07:00- 10:00
Första start kl. 11:00

2. ORGANISATIONSKOMITTE:
Roger Ingvarsson, Kenneth Westerberg, Mats Noren, Mats Kastberg, Håkan Süld

3. TÄVLINGSLEDNING:
Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Domarordförande:
Domare:
Teknisk kontrollant:
Miljöchef:
Banchef:
Säkerhetschef:
Rallyts hemsida:

Roger Ingvarsson
Håkan Süld
Danne Pettersson
Sussi Andersson
Tomas Israelsson
Mats Kastberg
Kenneth Westerberg
Mats Noren
www.osthammarsmk.se

070-281 7322
070-992 7295
070-601 6061
073-623 0111
070-258 1600
070-347 4815
070-216 3449
070-561 2241

4. TÄVLINGENS ART:
Nationell rally tävling för bilar. En sträcka som körs tre gånger, alla tider räknas till slutresultat. Tävlingens
längd är 15 km varav SS är 9 km. Starttid och måltid tas med fotocell. Sträckan består av asfalt och betong.

5. START OCH MÅL:
Lunda. WGS84 decimal (lat, lon) 60.137508, 18.115339
Första start kl.11:00
Flytande starttid tillämpas, beräknad målgång kl.15:00.

6. DELTAGANDE FÖRARE:
Tävlingen är öppen för A-, B- och C-förare samt ungdomsrally med giltig licens i Rally för 2019.

7. BILKLASSER och STARTORDNING:
Klass 6:
Klass 4:
Klass 5:
Klass 1:
Klass 2:
Klass 3:

Ungdomsrally
Grupp E
FIA Appendix K homologerade bilar
4WD
2WD, exkl. Grupp N < 1600cm3
Grupp F + Grupp N < 1600cm3

8. ANMÄLAN:
Anmälan skall vara tillhanda senast söndag den 12 maj kl. 18.00 under adress: www.motorsportsidan.se
fullständigt ifylld. Den anmälde ska själv gå in på motorsportsidan för att få ut tävlingshandlingar.

9. TÄVLINGSAVGIFT:
900 kronor
Efter anmälan: +400 kronor
Betalas tävlingsdagen med Swish.

10. DELTAGARANTAL och GALLRINGSMETOD:
Max 80 deltagare.
Gallring: anmälans datum. De fem förare i respektive klass som har erhållit högsta poängsumman i serien har
företräde.

11. BESIKTNING:
Lunda flygfält kl. 07:00-10:00
Besiktning enligt kategori B kommer att tillämpas.

12. DÄCK:
Klassade sommardäck för 2019.

13. REKLAM:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på samtliga i tävlingen deltagande bilar.

14. SERVICE:
Serviceplats vid start/ mål område.
Ingen tillgång till bensin finns vid Lunda.

15. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER:
Tävlingen genomförs enligt Öppna Östra sprintcupen 2019 reglemente.

16. PRISBEDÖMNING:
Prisbedömning sker klassvis.
För särskiljning där flera deltagare har samma tid, räknas först den bästa tiden i första åket, osv.

17. FÖRSÄKRINGAR:
Trafikförsäkring gäller. Övriga försäkringar och garantier gäller inte.

18. PRISER:
Pokaler utdelas till de tre främsta förare/ kartläsare i respektive klass.

19. RESULTATLISTOR och PRISUTDELNING:
Preliminära resultatlistor anslås under tävlingens gång.
Officiella listor kommer att kunna hämtas på rallyts hemsida.
Prisutdelningen sker snarast efter att sista deltagare kommit i mål.

20. AVLYSNING och ÄNDRINGAR:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarnas medgivande avlysa tävlingen om ej minst 30 ekipage
anmält sig vid anmälningstidens utgång, om vederbörliga tillstånd ej erhållits, vid otjänlig väderlek eller annan
force majeure.
Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av säkerhetsskäl, påbud
från myndigheter eller force majeure.

21. UPPLYSNINGAR:
Roger

070-281 7322

Östhammar i mars 2019

Välkomna till en trevlig rallydag !

Östhammars MK

