GRC 3, Norrsvängen
INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets tävlingsbestämmelser.
Ansvar: G 1.6. Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportsförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvarig 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 mediaform, offentliggör namnuppgifter.
Tävlingen ingår i Gotland Rally Cup samt DM för Gotlands Bilsportsförbund enligt regler för
2022.
1. Arrangör:
Gotlands Motorförening Bilklubb (GMF)
2. Organisationskommitté
Anette Westöö, Jörgen Hellström, Jenny Ekvall
3. Tävlingsorganisation:
Tävlingsledare:
Tekniskchef:

Anette Westöö
Jörgen Hellström

073-1415123
070-3558346

Säkerhetschef:
Miljöchef:
Domare:

Jenny Ekvall
Se säkerhet
Meddelas i PM 1

073-6735611

4. Tävlingens art:
Rally Special på grus som körs utan arrangörsnoter, Lokaltävling
Totalt c:a 30 km varav ca 15 km ss fördelat på 3 ss, ev tillkommer 2 ss (2 x ca 1 km)
5. Start & Målplats:
SMA Mineral, Strå, Bunge
6. Tidsplan:
Anmälan öppnar:
Sista anmälningsdag:
Tävlingsanmälan Öppnar:
Besiktning Öppnar:
Banans offentliggörande:
Första start:
Förarsammanträde:

2022-08-05
2022-09-01 Kl 18:00
2022-09-10 Kl 08:00
2022-09-10, tid meddelas i PM 1
2022-09-10 Kl 08:00
2022-09-10 Kl 11:00
2022-09-10 Se PM.

7. Deltagande förare:
Tävlingen är öppen för förare med A, B, C, U-förare med för 2022 gällande licens, samt Debut med
utbildningsintyg. Ej uppvisad licens samt körkort nekas start.
8. Bilklasser & Startordning
Debut
Klass:Ungdom
Klass 1: A/B/C-Förare Grupp H 4 wd
Klass 2: A/B/C-Förare Grupp H 2wd
Klass 3: A/B/C-Förare Grupp F
Klass 4: A/B/C-Förare Grupp E

9. Anmälan:
Skall ske endast elektroniskt (www.motorsportsidan.se) och ska vara arrangören tillhanda med betald startavgift
senast anmälningstidens utgång.
Startavgift 800 kr, Ungdom 300 kr, Debut fri start.
Betalas till Gotlands MF:s Bilklubb på Plus Giro 58529-9 eller Swish 1230939793
Max 40 deltagare, ev gallring kan ske och då utifrån anmälans datum med full betalning.
Vänligen fyll i alla uppgifter på anmälan för att underlätta vårt arbete!. Viktigt! Vid betalning måste förarens
namn anges.
Sent inkommen startavgift – dubbelavgift. Dubbelåkning ej tillåten.
10. Efteranmälan:
Ingen efteranmälan
11. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen om ej minst, 20 deltagare anmälts innan
anmälningstidens utgång, eller vid förbud från markägare och force majeure.
12. Besiktning:
Besiktning, Kamera tillåten och skall vara monterad vid besiktning. B-Besiktning
Besiktningsplats samt besiktningstider och regler meddelas i PM, vid besiktningen sker sedvanlig kontroll av
bl.a. registrerings-, försäkringshandlingar och säkerhetsutrustning. Slutbesiktning sker vid målplatsen därefter
ställs fordonen på anvisad plats och kvarhålls 30 min efter avslutad tävling.
13. Utrustning och Däck:
Enligt gällande reglemente, endast sommardäck.
14. Priser:
Hederspriser utdelas till 1:an, 2:an, 3:an
15. Resultatlista:
Fastställs 30 minuter efter avslutad tävling i respektive klass. Resultatlista publiceras på GMF:s hemsida efter
tävlingen.
16. Tidtagning:
”Tävlingstid” gäller som officiell tid, den tävlande är ensam ansvarig att lämna över tidkort vid tidkontrollerna
och kontrollera att noteringarnas riktighet stämmer, Om tävlande bryter tävlingen ska tidkortet snarast
överlämnas till tävlingssekretariatet, samt på tävlingsrapporten meddela om anledningen till brytningen.
Start SS, Elektronisk Startljus, Mål SS, med fotocell. Tidtagning på SS räknas min, sek och 1/10 dels sek.
17. Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på samtliga i tävlingen deltagande bilar.
18. Träning
Genomkörning/Mastervarv är tillåtet på tävlingsdagen, Lördag 4 juni. Tid meddelas i PM.
Endast en gång per SS och sker genom kolonnkörning.
19. Upplysning:
Hemsida:

www.gotlandsmfbk.se eller www.motorsportsidan.se

Tävlingsfrågor:
Anette Westöö

anwecasting@live.se

Tekniska frågor:
Jörgen Hellström

070-355 83 46

20. Resa/boende frågor:
Idrottens Ö
idrottsresor@destinationgotland.se
Boka resan via idrottsresor, det skiljer mycket i pris!

073-1415123

0771-223350 ,

Gotlands MF:s BK och tävlingsledningen hälsar förare, kartläsare och servicepersonal hjärtligt välkomna
till en trevlig RALLYDAG!

