Taxinge MK inbjuder till

50års-Sprinten
18:e November 2017
Tävlingen anordnas som en LOKALTÄVLING
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser samt i enlighet med denna tävlingsinbjudan och ev. PM.
Organisationskommite:
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Banchef:
Säkerhetschef:
Miljöansvarig:
Teknisk chef:

Sune Johansson
Ulf Mäe
Gert Johansson TMK
Meddelas i PM
Peter Rådén TMK
Jan Kolmbäck TMK

070-525 03 15
072-207 44 33
070-216 04 16
073-914 39 51
070-313 28 52

Tävlingens art och längd: 50års-sprinten är ett RallySpecial. En sträcka på 1,5 km som körs i 2 varv/omgång
och 3 omgångar, var av den snabbaste omgången räknas. Totalt 16 km Sammanlagt SS 9 km
x
Möjlighet att ha tre olika kartisar. Kanske skjutsa sponsorer eller skrämma svärmor.
x
Starta om och kör nån av de återstående omgångarna även om det ”blitt fel” och du fått maxtid.
Start och målplats: Vid Taxinge Bygdegård. Första start kl 11.01
Serviceplats: Service är på plats jämte sträckan.
Endast anvisad serviceplats får användas, för övrigt gäller serviceförbud enl. Rally 02.T och miljöföreskrifterna
skall följas. På serviceplatsen gäller miljöföreskrifter enligt G2.4, kontrollant finns på plats.
Deltagare: Öppen för deltagare med giltig A, B, C, -licens..
Klasser:
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) 1wd (VOC Mekonomen Rally, Gr F och Gr E)
Klass 2 A/B/C, (Hopslagen) 2wd (Trimmat, Gr N, Gr A)
Klass 3 A/B/C (hopslagen) 4wd
Startordning:

1-2-3

Däck och utrustning: Enligt SBF:s rallyreglemente.
Reklam: Arrangören kommer att utnyttja de platser på bilarna som är tillåtna för arrangörsreklam.
Deltagarantal och gallring: Deltagarantalet är begränsat till 40st. Gallring sker enligt följande prioriteringar:
1. Anmälningsdatum

Besiktning

B-Besiktning, sker i anslutning till Kärrparkeringen.
Bes.tid meddelas i PM 1.

Vagnboken Om ekipaget bryter tävlingen ska anledningen meddelas till tävlingssekretariatet innan vagnboken
återfås (RY 8.7.2T Registerhandling/Vagnbok). Ej avhämtad vagnbok skickas mot postförskottsavgift 500
sek.
Tävlingsavgifter. Tävlingsavgiften är 500 sek. Betalas tävlingsdagen. .
Betala kontant på tävlingsdagen eller betala in på BG 455-2287 senast 14/11.
Telefon och efteranmälan = + 200 sek. OBS återtagen anmälan kan göras utan kostnad t o m Månd. 13/11.
Vid återtagen anmälan efter månd 13/11 uttages en adm. avgift på 200 sek. Anmält ekipage som ej meddelar
arrangören återbud debiteras hel tävlingsavgift.
Anmälan: Senast Måndagen den 13 november 2017 kl:1800 på mail till janne@kolmback.se
Klass:
Förare:
Klubb:
Bil:
PM1 startbekräftelse: PM1 och Startbekräftelse sänds digitalt till anmäld E-post.
Avlysning: Arrangören äger rätt att med domarnas tillstånd avlysa tävlingen om icke minst 10 st tävlande anmält
sig vid anmälningstidens utgång eller vid förbud från markägare eller annan force majeure. Arrangören förbehåller
sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av säkerhetsskäl eller annan force majeure samt
ändringar som SBF kan komma att besluta om.
Försäkringar Trafikförsäkring gäller. Vagnskadeförsäkring gäller ej.
Särskiljning Vid lika snabbast tid jämförs snabbast andra tid och ev snabbast tredje tid.
Banans offentliggörande: Banskiss offentliggörs lörd 18 nov kl: 0800. Rekognosering av banan efter
offentliggörande tillåtet.
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet, SDF, Taxinge
MK, funktionärer och markägare frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall o. dyl.
Upplysningar:
Janne Kolmbäck 070-313 28 52

