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2022-10-15

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.

Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller

funktionär kan således inte utan  vållande göras ansvariga för person eller sakskador som

under tävlingen drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare 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 och oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.

1. Tävlingsarrangör: Bengtsfors MC.

Tävlingsdag: Lördagen den 15 oktober 2022.

2. Organisationskommitte: Peo Johansson, Ove Johansson, Per Eriksson,

Magnus Ericsson, Håkan Andersson, Simon Andersson.

3. Tävlingsledning:

- Tävlingsledare: Peo Johansson, Tel: 073-3480745.

- Biträdande tävlingsledare: Per Eriksson, Tel: 070-9377104.

- Teknisk chef: Magnus Ericsson. Tel: 073-3320695.

- Biträdande teknisk chef: Håkan Andersson. Tel: 070-6877785.

- Banchef: Simon Andersson, Tel: 076-8116084.

- Miljöchef: Sören Tolldin.

4. Tävlingens art:

- Lokaltävling.



- Rallysprint, 99% grus. 1 SS på ca 3 km som körs 3ggr, totalt ca 9 km SS.

- Ej tillåtet att byta kartläsare eller att dela bil.

- Köres enligt banskiss. Ingen roadbook, Inga arrangörsnoter.

- Egna anteckningar/noteringar tillåtna.

- Tunnor/hinder finns utplacerade utmed sträckan.

5. Tävlingsplats:

- Gapungebyns grusgrop. Adress: Gapungebyn 10, 660 10 Dals Långed.

Start & mål samt Serviceplats sker i Gapungebyns grusgrop.

- Anmälan, B-besiktning och kärrparkering sker vid Västfrakt Brohögen.

Adress: Korsbyn 6, 666 94 Dals Långed.

6. Tidsplan under tävlingsdagen 15/10:

- Anmälan: 07:00-09:00

- B-Besiktning: 07:00-09:00

- Banans offentliggörande: 07:00

- Träning: Till fots 07:00-09:00 och genomkörning efter masterbil kl. 09:30.

- Förarsammanträde Ungdomsrally 09:00 och övriga 09:15

*OBLIGATORISKT FÖR ALLA*

- Första start 10:00

- Slutbesiktning i anslutning till målgång.

- Resultat: Anslås vid målet efterhand som de tävlande kommer i mål och

fastställs som prisprotokoll senast 30 min efter respektive bilklass avslutande.

Därefter sker prisutdelning.

7. Deltagare:

A, B och C-förare samt Ungdomsrally med gällande licens för 2022.

Antalet deltagare är begränsat till 40 st.

PR licens för kartläsare kan sökas via SBF Appen och LOTS.

Vid fler än 40 anmälda sker gallring enligt följande:

1: Anmälningsdatum, samt alla avgifter arrangören tillhanda senast 11/10.



2: Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

8. Bilklasser och Startordning:

1. Ungdomsrally.

2. 4wd.

3. 2wd.

4. VOC, Gr F, Gr N<1400

5. Grupp E.

9. Tävlingsavgifter:

A-B-C förare: 800 kr. Ungdomsrally: 400 kr.

Efteranmälningsavgift: 250 kr.

Alla avgifter betalas in på Bankgiro: 5730-9973 eller Swish 123-6703664 senast

09/10-22. Ange namn och klass vid betalning.

10. Anmälan:

Anmälan sker endast via följande länk:

https://docs.google.com/forms/d/1slbrPpNTqZlyXWBdqODcbXbYCP-sBuCyFYaXL

2Lay-A/edit

** Sista anmälningsdag, söndag 09/10-22.**

11. Återbud:

Sker endast till simonandersson2010@live.com

12. Avlysning:

Vid mindre än 20 anmälda vid anmälningstidens utgång eller annan Force majeure,

äger arrangören rätt att avlysa tävlingen.

13. Särskilda bestämmelser:

- Endast av SBF klassade grus sommardäck 2022 är tillåtna.

- En serviceplats utan tankzon. Regler gällande service och tankning se

reglementet RY3,1.

https://docs.google.com/forms/d/1slbrPpNTqZlyXWBdqODcbXbYCP-sBuCyFYaXL2Lay-A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1slbrPpNTqZlyXWBdqODcbXbYCP-sBuCyFYaXL2Lay-A/edit
mailto:simonandersson2010@live.com


- Tävlingsbilarna skall överensstämma med SBF:s tekniska reglemente för resp.

klass.

14. Reklam:

Bengtsfors MC innehar rätten att nyttja reklamplatserna (ej friköp) enl. reglementet.

15. Priser:

Hederspriser utdelas till 1:an, 2:an, 3:an i varje klass. Särskiljning SS1, SS2 osv.

16. Upplysningar:

- Peo Johansson, Tel: 073-3480745.

- Magnus Ericsson, Tel: 073-3320695.

- Håkan Andersson, Tel: 070-6877785.

17. Resultat:

Kommer att visas via: http://www.timingsystem.se/page.php?start=1

18. Övrigt:

- 20 minuters uppehåll mellan omgång 2 och 3.

- Maxtid per varv är 10 min.

- Miljöstation finns vid serviceplats.

- Servering finns vid start & mål/serviceplatsen.

- Toalett finns vid start & mål/serviceplatsen.

- Alla startande ekipage från Bengtsfors MC ska anmäla minst 2 funktionärer

till tävlingsdagen för att få starta!

19. Försäkring:

Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under hela tävlingen.

Vagnskadeförsäkring gäller ej. Det är förarens skyldighet att omedelbart meddela

tävlingsledningen om skador som man orsakat under tävlingen

Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet, måste kunna uppvisa

försäkringshandlingar som täcker skador på tredje parts egendom motsvarande en

summa av 300 miljoner svenska kronor.

http://www.timingsystem.se/page.php?start=1


Insurance information for in foreign countries registered vehicles used in Sweden.

Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered vehicles, must be

able to provide a third party liability insurance with a value of 300 million SEK.

Välkomna till en trevlig rallydag önskar BMC!


