Racingspecial / Kvällstävling
Tisdagen den 14 juni 2022
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
Nationella bestämmelser, ÖNBF:s bestämmelser samt denna tävlingsinbjudan
Tävlingen är miljöcertifierad
Tävlingen körs som lokaltävling
Tävlingen ingår i Racingspecial-cup 2022, se separat cup-reglemente
Arrangör:
Datum:

Vännäs Motorklubb
Tisdag den 14 juni 2022

Tävlingsledare:
Domare:
Teknisk chef:
Bitr. Teknisk chef:
Miljöchef:

Lennart Fransson
Lokaltävling
Maja Haggren
Janne Carlsson
Jan Carlsson

Tävlingsform:

Racingspecial lokaltävling
1 sträcka om cirka 1,5 km 3 gånger,
Enligt ÖNBF:s bestämmelser för Racingspecial 2022
Folkrace kör endast träning på tid i mån om plats

Tävlingsplats:

Pengfors Motorstadion, Vännäs

Tidsplan:

Anmälan:
Besiktning:
Förarsammanträde:
Första start:

Resultatlistan:
Prisutdelning:

Anslås fortlöpande
Direkt efter tävlingen

Reklam:

Ingen reklam kommer att anbringas på bilarna.

Bilklasser:

Enligt Racingspecialcup-reglementet 2022
Kartläsare frivillig i rallyklasser

17,15-18,00
17,15-18,15
Ersätts av PM.
19,00

Deltagare:

Förare giltig RA, RC, Ry, Fr-licens, lägst till bilens klass samt juniorer
Vid fler än 30 anmälda sker fri gallring
Vid färre än 20 kan tävlingen komma att inställas efter samråd med
tävlingsledning, domarordförande
Folkraceklass i mån av plats. OBS! Träning för dessa

Depå:

Miljökrav enligt G2
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse,
rätt att ta ut miljöavgift på á 1000 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

Tävlingsavgift:

Klass 1-8 & 10-12
500:Klass 9 & 15
200:Klass 13 & 14
300:Tävlingsavgifter kan betalas med Swishnr: 123 601 05 32 eller kortdragare

Anmälan:

Senast den söndag 12 juni på mailadress: rally@vannasmk.se
Startbekräftelse skickas via e-post
Ifylld anmälan medtages till tävlingsdagen.
Vid delning av bil uppge detta på anmälan samt TELEFONNUMMER
VIKTIGT

Priser:

Ingen prisutdelning. 50:-/startande skänks till Barncancerfonden

Återbud:

Mail: rally@vannasmk.se

Upplysningar:

Lennart Fransson
Roland Åström

Ansvar:

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

070-567 49 42
070-645 48 67

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
mediaform, offentliggör namnuppgifterna. ”

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN

