
                                          ESKILSTUNA MK 
                                   Inbjuder till              
     Kvälls-Rallyt 
                        2019-08-09 
Tredje deltävlingen i Eskilstuna Sprintcup 2019 
                        

 
Tävlingen  anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella  tävlingsbestämmelser. 
 
Tävlingsledare:  Anita Pentell 
Bitr. Tävlingsledare  Elionore Westerberg  
Säkerhetschef.  Tommy Pettersson 
Miljöansvarig  Ronny Jansson  
Domarordförande: Steve Elofson 
Teknisk kontrollant: Mikael Lindqvist 
 
Anmälan till  E-anmälan www.eskilstunamk.com Uppge e-mailadress för startbekräftelse. 

Senast  söndagen  den  4 aug. 18.00 
 

Tävlingsavgift  500kr  varav 150kr  går till cupens prispott. Ungdomsrally 350:- varav 150 går till cupens prispott.  
                                 Startavgiften skall betalas via BG 5184-8653 eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens 
konto                         senast onsdagen  den 7 aug. 
                                                                    
  Eventuella PR-licenser betalas kontant tävlingsdagen  
  Efteranmälda startar sist i resp. klass  Efteranmälningsavg. 200:-  
 Avanmälan   100.- i administrativ avgift 
 
Start/Mål samt besiktning Vid EMKs FR banan Ekebybanan Besiktning sker i intilliggande lokaler  Endast B besiktning. 
 
Tävlingsform:   Rallysprint utan noter SS längd ca 2,3  km som köres 2ggr, startmellanrum 1min 
   
OBS!                                                        Förare som inte startar i sin nummerföljd  utan  tävlingsledningens tillstånd kommer att  bestraffas  med                       
  10 sek  tidstillägg i aktuell omgång. 
                                                                
Förarklasser:  A-B-C förare samt ungdomsrally 
 
Bilklasser och startordning Ungdomsrally  
  Klass 3: Otrimmat, Grp-N upp till 1400cc, Grp F , VOC. A-B, C  
  Klass 4: Grp-E, R1. Alla ( A, B, C sammanslagen) 
  Klass 1: 4wd Alla ( A, B, C sammanslagen) 
  Klass 2: Övriga 2wd. A-B-C (i resp, förarklass) +övriga 2 wd som inte specificerade enligt klass 3 o.4  
 
Däck och utrustning Enl. Rallyreglementet  
 
Reklam Arrangörsreklam kan komma att anbringas.. 
 
Tidplan Första start kl. 17.30  Anmälan och besiktning 15.00 -17.00 
 
Prisutdelning Hederspriser till de tre första i varje klass. Ev. särskiljning SS 1, SS 2  Prisutdelning sker direkt efter avslutad 

tävling. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.. 
  
Resultat Anslås vid serveringen, samt utdelas till förare/kartläsare. Per post till resp. klubbar och anmälare samt på 

EMKs hemsida www.eskilstunamk.com.  
 
Ansvar Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. SBF, arrangör eller funktionär kan 

således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagare. 
 
Personuppgifter 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 namnuppgifter. 

 
Deltagarantal Max 120 startande.. 
 
Miljö Avfall på av arrangören anvisad plats, obligatoriskt skydd under bilarna. Skall täcka hela bilen. 
  
 Obs! Hemmaåkare ska stanna kvar och göra en insats efter tävlingens slut, information kommer  
 
Upplysningar: Anita 070-6504532  ej efter 21.00 
 
 
 Reglementet för 2019  finns på www.eskilstunamk.com/rally 
 
      


