
       
  Racingspecial / FM 

        Söndag 19 september 2021 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF Nationella bestämmelser, ÖNBF:s 
bestämmelser samt denna tävlingsinbjudan. 
Tävlingen ingår i Förbundsmästerskap i Racingspecial för Övre Norra Bilsportförbundet 
samt i Racingspecialcup 2021 
Tävlingen är miljöcertifierad 
 
Tävlingen följer Folkhälsomyndighetens råd 
Med rådande pandemi kan tävlingens genomförande ändras under tiden  
fram till tävlingen, på grund av krav från myndigheterna och Polis. 
Tänk på att fortfarande hålla avstånd 
 
Arrangör:  Umeå Automobilklubb 
Datum:  Söndag 19 september  
 
Tävlingsledare: Paul Strandgren    
Teknisk chef: Lars Isaksson   
Miljöchef:  Jonny Olofsson 
Säkerhetschef: Jan Hellqvist 
Domare:  Mats-Ove Bergström 
Tekn. kontrollant: Staffan Rönnmark 
 
Tävlingsform: Racingspecial  Förbundsmästerskap  ÖNBF 

1 sträcka om cirka 1,5 km 3 gånger,  
Den med den snabbaste tiden blir klassegrare. 
Särskiljning enl. ÖNBF:s  FM-bestämmelser 2021 
 

Tävlingsplats: Bussjöbanan, Umeå 
 
Tidsplan:  Anmälan:  08,00-09,30 

Besiktning:  08,15-10,00  
  Förarsammanträde: 10,30  kan ev. ersättas med PM 
  Första start:  11,00 
 
 
 



Resultatlistan: Anslås fortlöpande 
Prisutdelning: Direkt efter tävlingen  
 
Bilklasser: Enligt Racingspecial-cupreglementet 2021 
 Kartläsare frivillig i rallyklasser  
Deltagare: Förare giltig Ra-,Rc-,Ry-,Fr-licens,Drifting-licens lägst till bilens 

klass  
Vid färre än 15st. anmälda kan tävlingen komma att ställas in efter 
samråd med tävlingsledning, domarordförande och SGA ÖNBF. 
Max 40 st. startande. 
Folkraceklasser i mån av plats 
 

Gallring:  1/ Tidigare med poäng i FM-serien i RAS  
  2/ Tävlande med bilar i FM    
  3/ Folkrace 
 
Depå:  Miljökrav enligt G2 

Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en 
tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på á 500 kr för de 
förare/bilar som inte rättar sig efter dessa regler. 
Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i 
depån och även dessa kan ha läckage 

 
Reklam:  Reklam kan komma att anbringas på bilarna, meddelas i 
  startbekräftelse 
 
Tävlingsavgift: 500:-  
  Klass FR herr / dam 300:- 
  Klass FR jun. 200:- 
  Tävlingsavgifter skall betals med Swishnr: 123 002 13 03  före 
  anmälan på tävlingsdagen.  Märk: RAS och Startnummer  
 
Anmälan:  Senast den måndag 13 sept. kl. 18,00 på mailadress: 
 uakanmalan@telia.com  
 
  Startbekräftelse läggs ut på ÖNBF:s hemsida 

Vid delning av bil uppge detta på anmälan 
 

Priser:  Hederspriser 
 
Återbud &  Anton Mattsson  072-588 66 63 
Upplysningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansvar: Den som deltager i tävling gör detta under eget ansvar och på egen 
risk. Svenska bilsportförbundet (SBF), Specialdistriktsförbund 
(SDF) (ÖNBF), arrangör (UAK), eller funktionär kan således inte 
utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren 

 
Tävlingsdeltagare 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 och oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna. ” 
 

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN  
 

 
 


