INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

Svenskt Mästerskap Rally-Sprint sommar

5 juli 2018
Nationellt sprint-rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser, SBF:s SMSprintreglemente 2018, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande bulletiner.
1.ARRANGÖR
SMK Helsingborg / Hässleholms MK
Hemsida: www.smkhelsingborg.se
/ www.hlmk.com
E-post: smkhelsingborg@outlook.com / hlmkmail@yahoo.com
2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ
C G Wilke, Martin Holm, Oscar Svensson, Michael Sörensen, Torgny Johansson, Linus Lidén,
Gert Hansson, Lars Gren, Jörgen Ekwall, Micaela Pettersson, Lena Lönn, Patrik Lundahl.
3-4. TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsled
Banchef
Säkerhetschef
Teknisk chef
Presschef

C G Wilke
Martin Holm
Morgan Green
Michael Sörensen
Torgny Johansson
Jörgen Ekwall

070-521 58 02
070-811 31 59
073-521 76 09
070-914 80 41
070-531 44 92
070-200 62 06

5-6. DOMARJURY
Domarordförande
Domare
Domare
Teknisk kontrollant

Torbjörn Johansson
Tomas Sjödell
Ingvar Hansson
Torbjörn ”Totto” Johansson

070-345 93 06
070-345 61 20
070-344 39 11
070-340 70 15

7-8. ÖVRIGA
Resultat
Tidtagning
Miljöchef/Depåchef

Lars Gren
Resultatservice
Linus Lidén

073-596 16 17

9. TÄVLINGSFORM
Nationell tävling med formen Rallysprint med publik ingående i SM-veckan i Landskrona/Helsingborg.
Start, mål och service på SMK Helsingborgs Motorstadion där också sträckan finns.
Rallysprint om 1 specialsträcka på ca 2,2 km som genomförs på motorstadion och omkringliggande
område. Underlaget är 66% grus, 34% asfalt. Maxtid på SS är 6 min.
Två stycken kvalheat genomförs. Antal deltagare som går vidare till final meddelas senare. Snabbaste
kvaltiden räknas.
Finalheat består av samma specialsträcka som körs 2 gånger där den sammanlagda
körtiden från dessa finalheat utgör slutresultatet.
Startordning och startmellanrum meddelas i bulletin, och styrs av TV-produktionen, varför den kan
komma att variera mellan kval och final.
Egna noter kan skrivas, det är tillåtet att gå banan innan start.
Särskiljning i kval: 1/ Den som har bästa tiden i kvalheat 1. 2/ Den som har bästa tiden i kvalheat 2.
Särskiljning i final: 1/ Den som har bästa tiden i finalomg 1. 2/ Den som har bästa tiden i finalomg 2.
Efter stop på SS gäller max 20km/h tillbaka till depå. Överträdelse av detta kan medföra bestraffning.
10. TÄVLINGENS PLATS
Start och målplats samt tävlingens HQ är förlagd till SMK Helsingborgs Motorstadion, där även anmälan
och besiktning är.
11. TIDSPLAN
Rallyts officiella tävlingstid = Fröken ur.
TIDSPLAN KAN KOMMA ATT JUSTERAS BEROENDE PÅ SVT.
Söndag 180520 kl. 18.00 Sista anmälningsdag.
Onsdag 180704 kl. 18.00–21.00 Administrativ incheckning.
Onsdag 180704 kl. 18.00–21.00 Besiktning i depå´n.
Torsdag 180705 kl. 06.00-07.30 Administrativ incheckning.
Torsdag 180705 kl. 06.00-08.00 Besiktning i depå´n.
Torsdag 180705 kl. 07.00-08.00 Rek av banan (privatbil 2 gångar)
Torsdag 180705 kl. 08.30 Obligatoriskt förarmöte
Torsdag ca kl. 09.50 – 14.00 Två kvalomgångar
Torsdag ca kl. 15.00 Första start Final
Tävlingen kommer att varvas med Crosskart sprint special.
Direkt efter avslutad final genomförs prisutdelning.
12. DELTAGARE OCH GALLRING
Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens, oavsett nationalitet.
A-,B- och C-förare / kartläsare/codriver med nationell/internationell licens äger rätt att tävla i SM Sprint.
Max 60 startande / 30 per klass. Förare med poäng i Rally-SM 2018 har förtur. Överstiger antalet
anmälda vid anmälningstidens utgång 60 st, har Hässleholms MK och Rallyutskottet fri gallringsrätt.
Rallyutskottet har rätt att utse ”Wild Cards”.
Bortgallrade förare kan medtagas som reserver för eventuella återbud.

13. TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER, STARTORDNING
Enligt SM-sprintreglementet med följande klassindelningar:
2WD, GrA/N/H/R + Nationell special enligt RY-T 8, 2 WD. (Ej GrE/GrF/VOC/AppK)
4WD, WRC, GrA/H/N/R + Nat.Special (Ej AppK). I Klassen ingår: WRC; samt Nationell special enligt RY-T
8, 4WD, samt FIA Appendix J: Super 2000 (2.000 cc sugmotor) och Grupp N4, R4, R5.
STARTORDNING: Meddelas i Bulletin.
14. REKLAM
SBF avser att disponera sin rätt till reklam på vindrutan, enl RY 8.6.
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBFs reglemente anbringa reklam på de
tävlandes fordon, se även kommande Bulletiner. Friköp medges ej.

15. LAGTÄVLAN
Lagtävlan förekommer ej.
16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
DÄCK
Däck enligt SBF:s reg. lista för sommarsäsongen 2018 är tillåtna.
Max 6 däck. Däcksmärkning kommer att ske i samband med besiktning.
Endast de inmärkta däck, som är monterade på bilen och medförs i bilen vid utfart från serviceplatsen,
får användas fram till nästa service där däcksbyte är tillåtet.
Däck som används på tävlingsbil och som medförs som reservhjul ska märkas vid utfart från serviceplats.
DEPÅ, SERVICE, MILJÖ
Miljöföreskrifter G2.4 ska följas.
Max en (1) servicebil/buss per startande tävlingsbil tillåts.
All försäljning på serviceplats skall godkännas av tävlingsledningen.
FILM- OCH VIDEORÄTTIGHETER
Tillhör Svenska Bilsportförbundet. Tävlingen kommer att sändas i SVT.
17. TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgift 1.500 SEK
- Följande ingår i tävlingsavgiften:
- en tävlingskarta
- ett officiellt program
- startnummer för tävlingsbil
- arrangörsreklam (reklam meddelas i Bulletin)
- SBF:s reklam (reklam meddelas i Bulletin)
Avgifter insättes på BG 481-9579
För att anmälan ska anses komplett ska tävlingsavgift vara giroförd senast
MÅNDAG 2018-05-13.
Inbetald tävlingsavgift återbetalas enligt följande:
Hela tävlingsavgiften:
1. Till dem vars anmälan inte godtas.
2. Återtagen anmälan före 2018-05-13 kl. 18,00.
3. Om klassen ställs in pga. för få anmälda.
Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 500 SEK:
3. Återtagen anmälan före 2018-06-10 kl. 18,00.
4. Inställt tävlande/inställd tävl. p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure
(godkänt av SBF).
Ingen återbetalning:
5. Återtagen anmälan efter 2018-06-10 kl. 18,00.
18. ANMÄLAN
Anmälan sker på www.resultatservice.se
Anmälan ska vara arrangören tillhanda 2018-05-13 kl. 18,00. Anmälningar gjorda efter
anmälningstidens utgång skall godkännas av rallyutskottet.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att Resultatservice/arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform
offentliggör namnuppgifterna.
OBS! Inga utskick kommer att ske brevledes inför och efter tävlingen. På den mailadress du angett i
anmälan får du startbekräftelse, Bulletiner osv.
Information kommer också att finnas på www.resultatservice.se
19. AVLYSNING

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domare avlysa
tävlingen om inte minst 20 st. deltagare (10/klass) anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid
förbud från markägare, myndighet, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure.
Arrangören förbehåller sig rätten att varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras
som säkerhetsskäl eller force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta.
20. PRISER
Mästerskapstecken kommer att utdelas till 1-2-3:an i respektive bilklass.
SM-guldmedalj till högst placerade som tävlar med svensk licens.
Närvaro av förare och co-driver vid prisutdelning krävs av de tre första i varje
mästerskapsklass.
21. ÅTERBUD
Alla återbud sker till: www.resultatservice.se
22. UPPLYSNINGAR
C G Wilke

070-521 58 02

ANSVAR
Den som deltager i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriksförbund (SDF), arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller
sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
LOGI
SM-veckan Landskrona/Helsingborg. Boka så snart som möjligt.
Se boende möjligheter på denna länk:

http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckansommar/forarrangorerlokalforeningochsf/BoendeunderSMveckan/

Välkomna till Rallysprinten under SM-veckan!

