POLKATROFÉN
2019-09-28
Ingår i

E-cupen
”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets Nationella tävlingsbestämmelser,
E-cupens reglemente, denna tävlingsinbjudan samt tillkommande PM”.
”Ansvar. Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, SDF, arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren”.
Tävlingsarrangör:

Gränna Motorklubb, Stamseryd 7, 563 93 Gränna

Organisation:

Annica Daag-Gustafsson, Per Ottosson, Sofie Elfver, Olli Junttila, Hans Elfver,
Lars Elfver, Daniel Hill, Tom Törngren

Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Adm. Chef
Banchef:
Säkerhetschef:
Teknisk chef:
Bitr. tekn. chef:

Annica Daag-Gustafsson
Per Ottosson
Sofie Elfver
Lars Elfver
Olli Junttila
Hans Elfver
Tom Törngren

Domarordförande:
Domare:
Teknisk Kontrollant:

Magnus Görling
Bernt Skogelind
Claes-Göran Ignell

Miljöchef:

Daniel Hill

Tävlingsform:

RS-tävling på grus totalt ca. 93 km varav ca.16 km
fördelat på 3 st. unika sträckor. (sträckorna körs endast 1 gång)
EJ NOTER.

Start- & Målplats:

Gränna MK:s klubbstuga, Stamseryd, Gränna

Tidsplan:

Anmälningstiden börjar
1 aug.
Anmälningstiden utgår
22 sept. kl. 18:00
A-Besiktning och Anmälan
28 sept. tid o plats meddelas i PM
Banan offentliggörs
28 sept. kl. 8:00
Första start
28 sept. kl. 11:00
Startmellanrum 1 min
Slutbesiktning vid start och målplats
Förarsammanträden för ungdom och VIP-licens (PR-licens) meddelas i PM

Deltagare:

Tävlingen är öppen för A-B-C-U förare/kartläsare med gällande svensk licens för 2019. Ej
debutant. Antal startande är begränsat till 80 st.
Gallring enl. E-cups regler.
Ej lagtävling. Ej tillåtet att dela bil.
Träningskörning på tävlingssträckorna efter denna inbjudans publicering kommer att
medföra startförbud.

Bilklasser/startordning:

Bilklasser enl. E-cupens regler/Ungdomsrally, Klass 1, Klass 2, App K

Bensin:

Finns EJ att tillgå utefter tävlingsbanan.

Utrustning/Däck

Enl. gällande reglemente

Tel. 076-810 72 99
Tel. 070-899 34 29
Tel. 073-971 78 34
Tel. 070-830 31 35
Tel. 073-397 77 09
Tel. 070-399 67 09
Tel. 070-331 73 34

Anmälan:

Internetanmälan till www.reallyrally.se senast sönd. 22 sept kl. 18:00.
Anmälan kan också ske på SBF:s blankett. Skickas till Johan Friman,
Norrbodavägen 17, 571 34 Nässjö, tillhanda senast 20 sept.

Avgifter:

Startavgift
1000:Ungdom
500:Efteranmälan, tillägg utöver ord. avgift
500:- (efter den 22/9 kl. 18:00)
VIP-licens
300:(VIP skall meddelas i samband med anmälan, senast 1 vecka före tävlingen)
VIP-licens kan endast köpas av Gränna MK.
Avgifterna betalas in på BG nr. 5196-3130 Gränna MK (Polkatrofén 2019) eller
Swish 1234959888 ska finnas på kontot den 25/9
OBS! Glöm inte att ange namn, klubb, förar-o bilklass på betalningen.

Återbud/Efteranmälan:

Återbud eller efteranmälan skall lämnas till info@reallyrally.se till och
med den 22/9. Återbud eller efteranmälan efter 22/9 sker till Sofie 073-9717834
Vid avanmälan efter 22/9 kl. 18:00 förbehåller sig klubben att ta ut en adm.avgift enl.
SBF:s regler, dock max 400:-

Avlysning:

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 50
anmälda, förbud från myndighet eller vid force majure. Tävlingsledningen tillsammans
med utsedd domarordförande beslutar om tävling måste flyttas, ställas in eller avkortas
efter det att inbjudan offentliggjorts.

Reklam

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna enl.
SBF:s reglemente. Arrangören frånsäger sig alla eventuella lackskador därav, friköpning
kan ske till en kostnad av 1000:-. Om reklam anbringas meddelas det i PM.

Prisutdelning:

Sker efter avslutad tävling. Priser till en per fyrtal.
*Gr. E, *VOC, Gr. F *= vid mindre än 5 st. startande sammanslås klasserna.
Totalsegraren erhåller inteckning i Polkatroféns Vandringspris.
Resultat anslås fortlöpande vid HQ, ej livetidtagning

Försäkringar:

Trafikförsäkringen gäller under hela tävlingen enl. trafikskadelagen.

Tidtagning:

Startljus med fotocell i målet. Tidtagning på 1/10 sekund.

Service:

Enl. miljöföreskrifter i regelboken RY 3.1. Arrangören har ej miljöstation på servicen.
En central serviceplats efter SS1 o SS2, (ca. 23 km. från HQ)

Maxtid:

Meddelas i PM.

Övrigt:

Om kamera används ska den sitta fast monterad i bilen vid besiktning och godkännes
av teknisk chef.
Servering och officiell anslagstavla finns vid start-och målplats.

Särskilda villkor:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att med domarjuryns medgivande
göra ändringar i denna tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl eller force
majeure.

Upplysningar:

Startbekräftelse, information, PM sker elektroniskt på www.reallyrally.se
Övriga upplysningar: Annica 076-810 72 99, Lars 070-830 31 35

”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter”.

Polkatrofén är ett alkohol-och drogfritt arrangemang
GRÄNNA MK
hälsar Er varmt välkomna för en trevlig dag i rallyskogen

