LAXÅ MOTORKLUBB BJUDER IN TILL SVENSKA SPRINTSERIEN DELT 5-6

Den 15-16 juni
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser,
Reglemente för svenska sprintserien för Rally & Rallycrossbilar samt denna inbjudan.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, samt att arrangören, inom ramen för
sin verksamhet och oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.
ORGANISATIONSKOMMITTÉN:

Reino Orava, Magnus Eriksson, Lennart Persson, Morgan Eriksson och Henrik Eriksson
TÄVLINGSLEDNING:

Tävlingsledare: Reino Orava, Laxå MK, tele: 070-527 95 66
Bitr. tävlingsledare: Magnus Eriksson Laxå mk 070-220 09 00
Tekniskchef: Henrik Eriksson
DOMARJURY: Domarordförande:

Vakant

Teknisk kontrollant: Kjell-Åke Borgström
TÄVLINGSFORM: Nationell (backtävling för bilar på plan mark) 1 ss som körs 3 ggr ca 50% grus ca 50%

asfalt. Ingående i Svenska sprintserien som deltävling 5-6
TÄVLINGSPLATS: Laxå motorstadion skyltat från E 20, GPS koordinater 58.97988, 14.66415

Telefon nr under tävlingen: Reino Orava 070-527 95 66 Magnus Eriksson 070-220 09 00
TIDSPLAN: Depån öppnar fredag kl 15:00 Administrativ incheckning och besiktning: Fredag kväll kl

17.30-21.00. Lördag morgon kl 6:00-8:00 Lördagkväll kl 18:00-20,00. Söndag morgon kl 7:00-8:00
Förarsammanträde kl 8:30 vid speakertornet. Första start kl 09:00 båda dagarna. Resultatlistan anslås
på anslagstavlan och på www.svenskasprintserien.se Prisutdelning sker direkt efter att sista bil
kommit i mål
FÖRARKLASSER: Förare som innehar nationell eller internationell licens i rally, rallycross eller racing,

samt utländska förare från EU-land (samt Norge) med motsvarande licens och med starttillstånd från
resp. lands bilsportförbund. Licensklasser enligt Svenska sprintseriens reglemente
http://sprintserien.se/reglemente.html Eventuellt gallring efter anmälningsdatum. Förare som har
cuppoäng i tidigare deltävlingar ges företräde
BILKLASSER: Enligt Svenska sprintseriens reglemente. http://sprintserien.se/ reglemente.html
PERSONLIG UTRUSTNING: Enligt RA / RC reglementet http://www.sbf.se/Regler/ och

http://www.sbf.se/Regler/Rallycross/

DÄCK:

Enligt däcklista 2013-2016-2017 års däcklistor. Däcklistorna finns på sprintserien hemsida.
http://sprintserien.se/reglemente.html
ÖVRIGT: Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet. Ljudmätning

kan förekomma.
STARTORDNING: Enligt Svenska sprintseriens reglemente 4.3.4 http://sprintserien.se/reglemente.html
ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT: Vi tar SWISH eller kontant under hela tävlingen både till anmälan och

serveringen. E-anmälan skall göras till www.datapolen.se och skall vara arrangören tillhanda senast 9
juni 2019.
Startavgift: 600 SEK per tävling betalas på tävlingsdagen vid anmälan. Damer, Ungdomsrally och

Juniorer max 23 år 300 SEK, betalas via SWISH eller jämna pengar på plats
Efteranmälan: Vid anmälan mindre än 4 dagar före tävling tillkommer efteranmälningsavgift med 100

SEK.
AVLYSNING: Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 50 deltagare anmält sig vid

anmälningstidens utgång.
REKLAM: Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.
PRISER: Uppdelning av förarklasser ska ske priser utdelas till A-B- och C-förare

Priser 1-3st, vid 6st startande 4st priser, vid 8st startande 5st, vid 10st startande 6st priser.
Mottagare av hederspriser skall vara iklädd tävlingsdress vid prisutdelning.
POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING: Enligt Sprint seriens reglemente 5.1.3–5.1.4. Särskiljning vid

deltävling 4.3.3. http://sprintserien.se/reglemente.html
UPPLYSNINGAR OCH ÅTERBUD Reino Orava 070-527 95 66 Lennart Persson 070-564 55 47
BENSIN OCH OLJA: Tankmöjligheter finns i Laxå
DEPÅ: All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depåplatserna. Under tävling El kan ej

tillhandahållas
Miljö: Enligt G 2.4 varje tävlande ansvarar för att varken olja eller skräp lämnas kvar i depån

Alla tävlingsbilar skall ha en presenning under som täcker hela bilen.
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk

Internationella förbundet (FIA) Svenska bilsportförbundet (SBF) ,Specialidrottsdistriktsförbund (SDF
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador
som under tävlingen drabbar deltagaren
ÄNDRINGAR: Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas
INTERNET: Besök Svenska sprintserien på www.sprintserien.se, för reglemente och upplysningar m,m.

LAXÅ MOTORKLUBB och organisationskommittén hälsar dig och ditt Team hjärtligt välkomna till en
fartfylld helg

