Inbjudan
Tabergshoppet

Ingår i:

E-cupen
Lördagen den 8 oktober 2022
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser,
denna inbjudan samt tillkommande PM.
Den som deltar i tävlingen för detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, SDF,
JMK eller dess funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för personoch sakskador som under tävlingen drabbar deltagarna.
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 offentliggör namnuppgifterna.

1. Arrangör: Jönköpings MK
2. Organisationskommitté: Frida Lindström, Ann-Marie Nottemark, Ulf Svensson,
Jimmy Alvarsson.
3. Tävlingsorganisation:
Tävlingsledare
Frida Lindström
070-3809321
Bitr. tävlingsledare Ann-Marie Nottemark
073-5256902
6.

Teknisk chef
Säkerhetschef
Banchef/Miljöchef

Meddelas i PM
Ulf Svensson
073-8781903
Jimmy Alvarsson
070-4827708

7. Tävlingsform

Lokal rallyspecial som körs på banan, körs med banskiss.
Totallängd ca 15km, varav 13km SP fördelat på 1SP som körs
olika formationer. Service vid startplatsen.

8. Tävlingsplats

Anmälan och A-besiktning på Tabergsbanan. Tävlingen
genomförs i en etapp.

9. Tidplan
Fredag 16 September

Anmälningstiden börjar (inbjudan offentlig)

Söndag 2 Oktober Anmälan stänger kl 18.00
Lördag 8 Oktober Anmälan öppnar
7.00
Besiktning öppnar
7.00
Banans offentliggörande
7.00
Första start
10.00
Resultatlistan anslås löpande
Prisutdelning
Efter avslutad tävling
Förarsammanträde Meddelas i PM
10. Deltagare – licenser – gallring
Tävlingen är öppen för A-B-C-U förare med 2022 års gällande
licens. Deltagarantalet är max 40st. Gallring enligt E-cupens
reglemente. Anmälan kan komma att stänga vid fullt startfält.
Lagtävlan ingår ej.
11. Bilklasser/startordning
Enligt E-cupens reglemente / Ungdomsrally, App K, Klass 1,
Klass 2, 4WD
12. Tävlingsavgift

Ungdom 200kr, övriga 400kr, VIP/PR köps via Lots, betalas
tävlingsdagen, kontant eller via Swish.
Vid avanmälan efter 5 oktober kl 18.00 tar klubben ut en
administrativ avgift på 200kr, dock ej vid sjukdom.

13. Anmälan

På reallyrally.se. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 2
oktober kl 18.00. OBS! Slutinstruktion och tillhörande info
kommer att sändas ut via e-post, var noga med att ange rätt epostadress vid anmälan.

Efteranmälan

Efteranmälan möjlig i mån av plats till dubbla
anmälningsavgiften. Efteranmälda startar först i respektive
klass.

14. Avlysning

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 20
anmälda, förbud från myndighet eller annan force majeure.

15. Särskilda bestämmelser
Startmellanrum och flaggstart enligt instruktion på
förarsammanträde. Pilning enligt gällande reglemente,
gulsvarta pilar. Tidtagning med fotocell på 1/10 sekund.
Särskiljning

Vid lika sluttid avgör tiden på SP1, SP2, SP3.

Utrustning

Däck enligt gällande reglemente.

Resultat

Anslås och fastställs fortlöpande. Inga resultatlistor kommer att
skickas ut. Resultatlista kommer att publiceras på JMK’s
hemsida.

Videofilmning

Videofilmning får endast ske för icke kommersiellt bruk och
efter samråd och godkännande av teknisk chef/tävlingsledare.
Kamera ska vara monterad vid besiktning.

Miljö

Enligt RY 3.1 Miljöstation kommer att finnas vid serviceplatsen.

Försäkring

Försäkringar enligt trafikskadelagen.
Insurance information for foreign registrated vehicles used in
Sweden. Competitors in Swedish road events, with nonSwedish registrated vehicles, must have third- party liability
insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is
missing or if the insurance not comply with Swedish laws the
third party liability insurance hold by The Swedish Automobile
Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one
considered causing the accident is for this insurance 20 % of
the Swedish price base fee 2020 (20 % of 47 300 SEK = 9 460
SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som
används I Sverige. Deltagare I tävling/uppvisning på väg I
Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts
försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan
försäkring eller att den är bristfällit gentemot svensk lag
kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att
gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för
denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2020 (20 % av 47
300 kr = 9 460 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner
kronor.

16. Reklam

Arrangören kommer att utnyttja reklamplats, friköp av
arrangörsreklam=dubbla startavgiften

17. Priser

Enligt E-cupens reglemente, 1 per påbörjat fyrtal i klassen vid
anmälans utgång. Vid mindre än fyra (4) anmälda i
tävlingsklassen vid anmälningstidens utgång äger arrangören
rätt att slå ihop förarklasser.

18. Upplysningar

Frida Lindström, 070-3809321, Jimmy Alvarsson 070-4827708

19. Återbud

Sker till Frida Lindström, 070-3809321 eller frida@plombo.se
efter kl 16

25. PM

PM kommer att vara uppsatta på anslagstavlan vid HQ.
Resultatlistor kommer löpande att anslås på den officiella
anslagstavlan.

Välkomna till Tabergsbanan och Tabergshoppet 2022!

