Strängnäs AMS 1947-2017 70År
Inbjuder till Jubileumssprinten 21 oktober 2017
ingår i

och

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser 7 klubbars regler samt denna inbjudan och ev. PM.

Tävlingsledare: Thord Söderberg 0739769964
Säkerhetschef: Mats Henningsson Strängnäs ams
Banchef: Meddelas i PM.
Miljöchef: Fredrik Larsson Strängnäs ams
Teknisk Chef: Tobias Hiltunen Strängnäs ams
Teknisk kontrollant: Jan Kolmbäck Taxinge MK
Domareordförande: Roland Andersson Eskilstuna MK
Domare: Meddelas i PM
Tävlingsplats: Strängnäs Motorstadion Avfart E 20 nr: 135 Väster Strängnäs.
Tävlingsform: Rallysprint: 3 omgångar à 3 varv, varje omgång 3 km. = Totalt 9 km.
Start på asfaltplatta på funktionärs anvisning, fotocell i start och mål.
Tidtagning sker med tiondels sekund. Samtliga tider räknas.
Bantyp:

60% / 40% asfalt/grus. Rallycross/ Folkracebana.

Tävlingens genomförande: Första omgången startar 3 bilar med ca. 15 sek. mellanrum som
genomför 3 varv enligt skiss, efter att dessa gått i mål startas nästa tre ekipage
osv. Andra och tredje omg. på samma sätt. Obligatoriskt att gå banan innan
förarmötet Kl: 09.30. och läs på banskissen.

Däck: Fritt enligt SBF:s lista klassade sommardäck.
Besiktning: B besiktning sker på startplattan.
Codriver/Kartläsare: Det är fritt att byta kartläsare mellan omg. ( Ej mellan ekipage)
PB licens finns att köpa för 200 kr. vid anmälan.
Tidsplan: Måndagen den 16 oktober
Kl: 18.00 Anmälan stänger.
Lördagen den 21 oktober
Kl: 07.30 Anmälan och besiktning öppnar: Se PM 1
Obligatoriskt förarsammanträde: Kl: 09.30 på startplattan.
Första start:
Kl: 10.00
Delt. Bilklasser.

Klass 1 A/B/C,(hopslagen) alla 4 WD
Klass 2 A-B-C, Alla övriga 2 WD ( i resp. förarklass)
Klass 3 A-B, (hopslagen) Grp N 0-14.00 cc VOC Mekonomen Rally
Grp. F RWD och Grp F FWD
Klass 4 C förare, Grp. N 0- 14.00 cc och VOC Mekonomen Rally
Grp. F RWD och Grp. F FWD
Klass 5 A/B/C, ( hopslagen) Grp. E
Klass 6 a A/B/C, (hopslagen) klassiker App.K - 74 2 WD
Klass 6 b A/B/C, ( hopslagen) Klassiker App. K -75-90 2 WD
Klass 7 Ungdomsrally

Startordning:

6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Anmälan: Anmälan skall vara Sams tillhanda senast måndagen den 16 oktober kl: 18.00 på
adress: www.racead.se OBS. ( endast E-anmälan) PM 1/ Startbekräftelse sänds
digitalt till anmäld E – postadress.
Tävlingsavgift: För A –B –C förare = 700 kr. Ungdomsrally= 300 kr.
PB licens 200 kr. kan köpas vid anmälan.
Efteranmälan efter 16 oktober = + 300 kr.
Avgifterna betalas med kort eller kontant vid anmälan.
Reklam: Arrangören kommer att utnyttja reklamplats ( Meddelas i PM)
Friköp kostar 1400 kr.
Arrangören ansvarar ej för ev. lackskador.
Särskilda bestämmelser:
Gallring 1. enligt 7 klubbars regl.
Lagtävlan: Enligt gällande 7 klubbars regl.
Vagnbok. Skall lämnas vid förbesiktning och återfås vid efterbes.
Ej avhämtad vagnbok kan returneras mot PF. avgift 500 kr.
Resultatlistan anslås på anslagstavla i depå`n även delresultat.
Särskiljning: Vid lika sluttid avgör tiden omg. 1 osv.
Prisutdelning sker efter avslutad tävling och protesttidens utgång.
Hederspriser till de tre främsta i resp. klass
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Miljöföreskrifter: Enligt SBF:s nationella reglemente G 2 samt RY 0.2.T.
Heltäckande pressening under tävlingsbilen, ev. spill och avfall tas om
hand av den tävlande.
Återbud:
Vid återbud efter 16 oktober tas en administrativ kostnad ut på 300 kr
Vid ej anmält återbud debiteras en avgift på 700 kr. för A-B-C förare och 300 kr för
Ungdomsrally.
Återbud kan endast lämnas på sms 0739769964 eller mail kansli@strangnasams.se
Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarnas godkännande avlysa
tävlingen om inte minst 50 deltagare anmält sig före anmälningstidens utgång
och vid förbud från myndighet eller annan Force majure.
Upplysningar och telefonnummer: PM anslås på den officiella anslagstavlan i depån.
Närmsta bensinstation finns vid avfart Biskopskvarn.
Upplysningar: Thord Söderberg 0739769964
Tel på tävlingsdagen 0152- 70577
Personuppgiftslagen: 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.
Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Fia, Svenska Bilsportförbundet ( SBF), specialidrottsdistriktsförbund
(SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Välkomna till en fartfylld dag på Strängnäs Motorstadion!

