Påverundan 27/1 2018
Påverundan är en nationell tävling , öppen för A, B, C & ungdomsrally
samt debutanter .Ingår som deltävling i Upplands DM.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA , Svenska Bilsportförbundet (SBF) , Specialidrottsförbund (SDF),
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person eller sakskador som under tävlingen 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 mediaform offentliggör namnuppgifterna.
1.Arrangör och datum.
Films MK , Lördagen den 27 januari 2018 www.filmsmk.se
2.Organisationskommitte
Rolf Trolin, Ove Nordberg, Stefan Elmnert, Ove Eklund, BrittMaria Trolin
Mikael Strömbäck, Lennart Ottoson
3.Tävlingsledare
Rolf Trolin 073-5244937
4.Teknisk Chef
Lennart Ottosson
5.Domarordförande
Danne Pettersson
6.Domare
7.Teknisk kontrollant
Jessica Lundahl
8.Miljöchef
Ove Nordberg
9.Säkerhetschef
Stefan Elmnert -070 7149870
10.Banchef
Ove Eklund
11.Tävlingsform , antal SS med mera
Tävlingen är ett rally som omfattar två sträckor. Total längd ca 75km ,
varav ca 36km SS på vägar av god karaktär.

12.Startplats-Målplats Herrgården Österbybruk
13.Tidsplan= Anmälan och Bbesiktning vid Shell Österbybruk
- Tider hemmaförare06.00-06.30 resten 06.30-10.00.
-banan offentliggörs tävlingsdagen klockan 06.00
-Tränning är inte tillåten .
-första start 10.00(Debutanter-Ungdomsrally)
-slutbesiktning sker vid Herrgården .
-resultatlista anslås vid Herrgården och finns att hämta på
www.filmsmk.se
-Prisutdelning sker i Herrgården direkt efter varje klass avslutande och
protesttidens utgång.
-Förarsammanträde för ungdomsrally och debutanter. Tid och plats
meddelas i startbekräftelse
12.Deltagare ,licensklasser ,och eventuell gallring.
A , B , C-förare , ungdomsrally , debutanter .
Max 100 startande , Förare från Uppland har företräde , övrigt efter
anmälningstidens datum .
13.Bilklasser samt startordning
Debutanter
Ungdomsrally
A-förare 4WD
A-förare 2WD
A/B/C-förare Appendix K homologerade bilar
A/B/C-förare gruppF/Voc/Grupp N 0-1600
A-förare Grupp E
B-förare 4WD
B-förare 2WD
B-förare Grupp E
C-förare 4WD
C-förare 2WD
C-förare grupp E
14.Utnyttjande av utrymme för arrangörsreklam
Meddelas senare
15.Särskilda bestämmelser
Central serviceplats vid Österbybruks industriområde
16.Tävlingsavgift
Tävlingsavgift A_B_C-förare 1500kr -sätts in på bg 557-5196 Ange
vilken förare senast 21/1 2018, ungdomsrally och debutanter FRITT.
Efteranmälan ordinarie plus 500kr

17.Anmälan , Efteranmälan
Elektronisk anmälan till www.motorsportsidan.se
Anmälan per post eller telefon accepteras ej.
Sista anmälningsdag 21/1 2018 kl 18.00
Startbekräftelse skickas inte ut per brev-endast via mail
18.Avlysning
Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen om antalet ordinarie
anmäld förare understiger 50st eller om force majeure föreligger.
19.Priser , särskiljning ,prisutdelning
Hederspriser till dom tre första i varje klass
Särskiljning efter bästa tid på ss1, därefter ss2 .
Prisutdelning efter varje klass avslutande och protesttidens utgång.
20.Återbud
Till Sivert@tavlingsconsult.com eller telefon 070-5770965
21.Upplysningar
Ove Nordberg-070 2220775
Rolf Trolin 073 5244937
22.Dispens från hastighetsbestämmelser
Sökt hos Länstyrelsen i Uppsala län
23.Säkerhet
Ambulans plus rescuebil kommer att finnas centralt placerad efter
tävlingsbanan. Säkerhet sköts av Rescuerent.
Radiosamband sköts av Uppsala Radioklubb.
24.Bensin/olja
Finns vid Besiktningen vid Shell Österbybruk.
25.Medieansvarig
Mikael Strömbäck- 076 1749166

Hjärtligt Välkomna till Påverundan 2018
Films MK

