Race 2019-02-01-02
INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Ansvar 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, oavsett media
form, offentliggör namnuppgifter.
1. Arrangör
Gotlands Motorförenings Bilklubb.
2. Organisationskommitté
Jörgen Hellström, Magnus Nyberg, Per-Olof Andersson, Nicklas Malmqvist
3. Tävlingsledning
Tävlingsledare
Teknisk Chef
Bitr. Teknisk Chef
Teknisk Kontrollant
Banchef
Säkerhetschef
Miljöansvarig

Jörgen Hellström
Magnus Nyberg
Anders Hultberg
Meddelas i PM
P-O Andersson
Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson

073-9736138
070-8821469
070-8821469

4. Domare

Lena Wiman

070-2899088

070-3558346
073-0981142
070-4477230

5. Tävlingsform
Rallysprint lokaltävling som körs en sträcka 2 ggr. på Fredagskvällen med omstart på lördagen, samma eller. ny
sträckning. Banans längd Totalt ca 5 Km SP. Banans utformning och sträckning meddelas i PM beroende vad
det är för väderlek tävlingsdagen.
6. Start o Målplats
Skrubbs Travbana Tel 070-3558346
7. Tidsplan
Anmälningstidens Början KL 12.00 2018-12-15
Anmälningstidens utgår
KL 18.00 2019-01-25
Banans offentliggörande
KL 18.00 2019-01-31
Anmälan Öppnar
KL 18.00 2019-01-31
Besiktning Öppnar A Besikt KL 18.05 2019-01-31
Besiktningen Stänger
KL 20.00 2019-01-31
Förarsammanträde etapp 1 KL 18.00 2019-02-01
Första Start Etapp 1
KL 19.00 2019-02-01
Förarsammanträde etapp 2 KL 10.00 2018-02-02
Omstart etapp 2
KL 11.00 2018-02-02
Prisutdelning Efter avslutad Tävling
PM och startlista offentliggörs 2019-01-29
8. Förarklasser
Tävlingen är öppen för A-, B-, C, förare och kartläsare med gällande licens för Rally 2019
9. Bilklasser & startordning
Klass 1 Grupp F
Klass 2 Grupp E
Klass 3 2WD
Klass 4 4WD
10. Anmälan
Ska ske endast elektronisk (se hemsidan www.gotlandsmfbk.se) och ska vara arrangören tillhanda med betald
startavgift senast anmälningstidens utgång.
Tävlingsavgift 600 kr, Betalas till Gotlands MF:s Bilklubb på Plus Giro 58529-9 eller Swish 1230939793
Viktigt! Vid betalning måste förarens namn anges. Vänligen fyll i alla uppgifter på anmälan för att
underlätta vårt arbete. Ej fullständig ifylld anmälan (gäller även kartläsare) eller sen inkommen anmälan
och ej betald avgift kommer inte tagas med i tävlingen

11. Avlysning
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 20 tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång, om
vederbörliga tillstånd ej erhållits, vid otjänlig väderlek (om det inte är snö eller tjäle i marken) eller force
majeure. Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av säkerhetsskäl
eller force majeure samt de ändringar som SBF kan besluta om.
12. Särskilda Bestämmelser
A-besiktning plats och besiktningstider och regler för nattuppehåll meddelas i PM med startbekräftelsen. Vid
besiktningen sker sedvanlig kontroll av bl.a. registrerings-, försäkringshandlingar, hjälmar samt bilens utrustning
och ljudnivå. Kamera skall vara monterad vid besiktning. Slutbesiktning sker vid målplatsen därefter ställs
fordonen på anvisad plats och kvarhålls 30 min efter avslutad tävling.
Vinterdäck enligt SBF godkända eller standardubb
Delad bil är tillåten om det står vilka som delar bil och innan anmälningstidens utgång
Byte av kartläsare är tillåten mellan fredag och lördag.
13. Reklam
Arangören kommer ej att ej utnyttja sin reklamplats
14. Tidtagning och respittid
”Tävlingstid” gäller som officiell tid, den tävlande är ensam ansvarig över tidkort och kontrollera att
noteringarnas riktighet stämmer, Om tävlande bryter tävlingen ska tidkortet snarast överlämnas snarast till
tävlingssekretariatet, samt på tävlingsrapporten meddela om anledningen till brytningen.
Start SP, Elektronisk Startljus, Mål SP, med fotocell.
Tidtagning på SP räknas min, sek och 1/100 dels sek.
15. PM och startlista
PM och startlista, tillstånd samt övrig information finns vid tävlingssekretariatet.
16. Upplysningar
Hemsida: www.gotlandsmfbk.se
17. Tävlingsfrågor:
Jörgen Hellström jea.h@telia.com

070-3558346

VÄLKOMMNA ÖNSKAR JEA GMF:s BILKLUBB

