
 
    

 

 

 

 

Inbjudan  

 

-  pokalen 2018 
2018-06-02 

Tävlingen ingår i Mega Rally Cup 

         
Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser samt dessa tilläggsregler och ev. tillkommande bulletiner. 
 
Tävlingsarrangör:  Stenungsunds MS, Ucklum 2018-06-02 

Organisationskommitté: Thomas Borssén, Pelle Stahlgård, Ulf Öhrnqvist, Jonas Enderlein 

Tävlingsledare:  Thomas Borssén 070-6424124  
Bitr. Tävlingsledare:  Anders Larsson, 076-0152164 
Banchef:  Leif I Andersson, 070-5487358 
Sekreterare:  Josefin Borssén, 070-3068553 
Säkerhetschef:  Pelle Stahlgård 0702-062112 
Teknisk chef:  Jonas Enderlein 0739-394470 
Miljöchef:   Ulf Öhrnqvist, 070-6477604 
Domare:  Martin Edlund, 070-7334688 
Domarordförande:     Kurt Karlsson, 073-0910379 
Teknisk kontrollant:  Kenneth Ingvarsson 070-6859757 

Tävlingens art: Nationell rallyspecial på grus. Totallängd ca 34 km varav 8,9 km SS, två st 
där den ena körs 1 gång åt ett håll och två gånger åt andra hållet. En central 
serviceplats vid start & mål. Tävlingen körs efter roadbook. 



 
Start & Mål: Lättklinkerbetong Ucklum. Pilat från E6 , Stenungsundsmotet, avfart 91. 
 
Tidplan:  Kärrparkering Vid Aqua Line mittemot infart till  

Stenungsunds MS / SRAB, pilat från väg E6 och till start & mål. 
 

Anmälan vid Lättklinkerbetong start & målplats kl. 07:00 – 09:45 
B-besiktning kommer att ske på Lättklinkerbetong start & målplats 

         kl.07.00 – 10:00. 
Banan offentliggörs kl 07:00 tävlingsdagen.  
Förarsammanträde hålls kl.10:30 vid sekreteriatet. 
Genomgång ungdomsrally hålls direkt efter förarmötet. 
Första start 11.00, Startmellanrum 1 min. Flytande start. 
Slutbesiktning och uppställning på anvisad plats kommer att ske 
direkt efter målgång. 
Resultatlistan anslås vid start & målplatsen snarast efter varje klass 
avslutande. Resultatlista kommer i första hand att finnas på Internet. 
Meddela vid anmälan om resultatlista i pappersform önskas. 
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling  

 
Förarklasser:   A- B- C-förare samt ungdomsrally med giltiga licenser för 2018 
 
Deltagarantal:  Deltagarantalet är begränsat till 80 startande. 
 
Gallringsmetod:   1 Ofullständigt ifylld anmälan. 

 2. Datum då anmälan inkom. 
 3. Lottning 

. 
Tävlingsklasser & 
Startordning App.K – 81 

A-för Grp F/VOC Mekonomen, A-för Grupp E, A-för 4 wd, A-för 2 wd, 
B-för Grp F/VOC Mekonomen, B-för Grupp E, B-för 4 wd, B-för 2 wd 
C-för Grp F/VOC Mekonomen, C-för Grupp E, C-för 4 wd, C-för 2 wd 
Ungdomsrally 

Reklam:   Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna. 
Reklamen skall medföras under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt 
ansvar för ev. lackskador i samband med reklamens anbringande. Plats för 
reklam meddelas i PM 1. Frånköp av reklam kan göras till en kostnad av 
1500: - 

Lagtävlan:   Enligt bestämmelser för Mega Rally Cup. 
 
Däck:   Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande lista för 2018 är tillåtna  
 
Service:   En central serviceplats på Lättklinkerbetongs uppställningsplats. Det är varje 

tävlandes skyldighet att medföra och ställa upp en 6 kg brandsläckare på 
serviceplatsen. Brandsläckaren skall kunna hantera brand i lättflyktiga 
bränslen (bensin och liknande) 

 
Tävlingsavgifter:  Tävlingsavgift A-, B- och C-förare 900 kr. Ungdomsrally 500 kr. Vid telefon & 

efteranmälan tillkommer 500 kr utöver de normala avgifterna. Avgifter 
erläggs tävlingsdagen. Engångslicenser finns att köpa i anmälan. Vi 
accepterar kortbetalning. 



 
Anmälan:   Korrekt ifylld anmälan sker på www.infiniteracing.se  senast  2018-05-27 kl 

18.00 
Utskick kommer endast att göras via mail. 

 
Avlysning:   Organisationskommittén äger rätten att med domarens medgivande 

avlysa tävlingen om inte 30 ekipage anmält sig vid anmälningstidens 
utgång, förbud från myndigheter eller annan force majeure. 
 

Priser:   Hederspriser till 1an,  2an och 3an i varje klass. Särskiljning sker enl. 
följande: snabbast på ss1, ss2, ss3 osv. 
OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 

Drivmedel:   Tankningsmöjligheter finns ej. 

Plats för Bulletiner: På den officiella anslagstavlan vid startplatsen. 
 
Rekognosering: Tillåten 1 gång per sträcka (totalt 3 sträckor) till fots eller på cykel mellan kl 

07.00 och 10.00. Noteringar i roadbook får göras under rekognoseringen.  
 
Övrigt:   Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos länsstyrelsen. 
  Västra BF:s tillståndsnummer VBF: RY-237. 

Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen. 
Vagnskadeförsäkring gäller ej.  
Det är förares skyldighet att omedelbart meddela tävlingsledning skador som 
man orsakat under tävlingen. 
Maxtiden för varje omgång är 80 minuter 
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 tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), 
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 
Avanmälan:  Ring eller mejla ev. återbud till Mikael på Infinite Racing,  

tel. 070-5420679    mail: mikael@krhdata.com 
Avanmälan dagen före och under tävlingsdag ring:                                                
Thomas Borssén 070-642 41 24 
Sen avanmälan dagen före och under tävlingsdagen innebär att man måste 
betala tävlingsavgiften. 
 

Upplysningar:  Thomas Borssén 070-642 41 24 
  Anders Larsson, 076-0152164 
   
 

 

Välkomna till Totalreklampokalen 2018-06-02 ! 

 


