F R R C S PE CI AL E N
Jönköpings MK inbjuder till lokaltävling, ingår i E- cupen 2018 för rallybilar 13 oktober 2018.
”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlings bestämmelser,
E-cupens reglemente 2018, denna tävlingsinbjudan samt tillkommande PM”.
”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. ”
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.

Org.kom

Tävlingsledare, Frida Lindström 070-2809321
Teknisk chef, Johan Vestergren 070-7737948
Miljöchef Björn Faugstadmo 070-9112672

Tävlingsform

Startmetod

Lokaltävling. Rallyspecial med 3 SP förlagda till Tabergsbanan med en total längd på ca 5000 m. Inga
transportsträckor. Alla startande genomför varje prov innan nästa påbörjas. Detta innebär ungefärlig paus
på 2 min gånger antalet startande innan det är dags att köra nästa prov.
Flaggstart.

Tidtagning

Fotocell , Vid ev. lika sluttid sker särskiljning utifrån tiderna på SP1, SP2 OCH SP3.

Tidstillägg

Fel utfört prov ger maxtid (5 min).

Tävlingsplats

Tabergsbanan, ca 2 km från Tabergs centrum mot Angerdshestra.

Första start

Första start sker den 13 oktober 2018, kl 09:30, sedan flytande startordning.

Tidsplan

Anmälningstiden börjar 10 september kl. 18:00
Anmälningstiden utgår 30 September
kl. 18:00
Anmälan
kl 08:00 – 9:15 (tävlingsdagen)
B-Besiktning
kl 08:00 – 9:30 (tävlingsdagen)
Banans offentliggörande
kl 08:00 (tävlingsdagen)

Prisutdelning

Prisutdelning genomförs efter det att sista bil går i mål.

Bilklasser

Samtliga godkända rallyklasser.

Startordning

Sammanlottas.

Uppklassning

Deltagande i tävlingen genererar inga uppklassningspoäng.

Utrustning

Däck som någon gång varit klassade.

Anmälan

Anmälan ska vara Jönköpings MK tillhanda senast den 30 September 2018 kl. 18:00 under adress
wwwreallyrally.se

.
Avlysning

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 20 ekipage anmält sig vid anmälningstidens
utgång. Eller om inte vederbörligt tillstånd erhållits eller annan force majeure.

Startavgift

400 kr betalas vid anmälan tävlingsdagen. Kontant eller Swish Vip-licenser säljs vid anmälan a 200 kr

Återbud

Meddelas tävlingsledningen eller tävlingsdagen, tfn Frida 070-3809321

Upplysningar

Jimmy, , mobil 070-4827708, Björn 070-9112672
All information-PM-resultat sker elektroniskt på www.reallyrally.se
Servering finns på Tabergsbanan.

Välkomna!

