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Ladies in action

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och ev tillkommande pm”
TÄVLINGSANSVAR
” Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrotts Distriktsförbundet(SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar
deltagaren.”
”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlings arrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett i vilken media får offentliggöra namn-uppgifterna.”
ARRANGÖR
SMK Nyköping, Box 256, 611 26 Nyköping. SMK Nyköpings hemsida:
www.smknykoping.com
ORGANISATIONSKOMITTÉ
Hampus Juteryd, Jocke Jakobsson, Rasmus Eriksson, Kristoffer Nordlund, Per Söderbäck, Jens
Gejskog.
TÄVLINGSLEDARE
Hampus Juteryd 0705356263
TEKNISK CHEF
Per Söderbäck. 0735901675
DOMARORDFÖRANDE
Elisabeth Svensson
SÄKERHETSCHEF
PA Mårtensson 073-058 39 41
BANCHEF
Eric Johansson
NOTER/BANDLISTA/ROADBOOK
Noteriet.
TIDTAGNING/
Racetiming/

BITR. TÄVLINGSLEDARE
Stefan Taleman
TEKNISK KONTROLLANT
Håkan Andersson
DOMARE
Magnus Karlberg
PUBLIK-SÄKERHETSCHEF
Jens Gejskog. 0768361154
BITR. BANCHEF
Nicklas Gustavsson
DATA/RESULTAT
www.raceconsulting.se

MILJÖCHEF samt SERVICEPLATS ANSVARIG.
Jocke Jakobsson 0730804619
TÄVLINGSSEKRETERARE
Meddelas i PM 1

TÄVLINGSFORM
Nationellt rally.
Banans längd är ca 184 km, varav ca 50 km SS fördelat på 6 olika SS. Noter utarbetade av
Noteriet.
TÄVLINGSPLATS
Start och målplats: Vrena Folketshus. 2 olika serviceplatser utefter banan, service efter SS1, efter
SS4, samt efter SS5..
Servering finns. Drivmedel finns att tillgå utefter banan.
.
ANMÄLAN OCH BESIKTNING
Anmälan och A-besiktning kan göras på fredag 3/6 på Opus Bilprovning mellan klockan
17:30-20.00. Föranmälan Kontakta Per Söderbäck 0735901675.
Ordinarie anmälan och B-besiktning utföres på Vrena industriområde mellan klockan
07:00-09:30 Lördag 4/6.
TIDSPLAN
26/5 kl: 20:00 Elektronisk anmälan vara arrangören tillhanda.
3/6 kl: 17:30-20.00 A-besikning i Nyköping
4/6 kl: 06:45 Anmälan/besiktning öppnar i Vrena. 17:30 Banan offentliggörs.
08:00 förarmöte funktionärs bilar.+ungdomsrally.
09:00 Första start.
Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc farmé kommer att tillämpas.
Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på www.raceconsulting.se
Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter
tävlingens slut, samt läggs ut på www.raceconsulting.se. Prisutdelning sker 30 min efter
respektive avslutad klass.
.
DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD
Tävlingen är öppen för A-B-C-förare med för 2022 gällande licens, samt ungdomsrally.
Max 200 tävlande.Arrangerande klubb gallrar i första hand de med ofullständigt ifylld anmälan
samt ej inbetald startavgift.
Deltagare som tävlat tidigare deltävlingar i SRC, SC samt Stockholms DM har därefter fri
gallring.
BILKLASSER – STARTORDNING
Klass 9: Ungdomsrally
Klass 1: 4 WD/ R5/ WRC
Klass 2: A förare 2 WD
Klass 3: B förare 2 WD
Klass 7: A+ B förare GrE
Klass 5: A+ B förare VOC, GrF, GrN 0-1400cc.
Klass 8: AppK A+B+C förare 2WD-81
Klass 7: C förare GrE
Klass 4: C förare 2 WD
Klass 6: C förare VOC, GrF, GrN 0-1400cc.

REKLAM.
Arrangören kommer att utnyttja rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande
fordon. Friköpning av arrangörs reklam är möjlig mot 6200 kr.
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.
• Utrustning och däck enligt 2022 års rallyreglemente.
• Tidtagning: Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som
räknar ner till start. Fotocell vid mål på SS.
•OBS!! All träning på tävlings-vägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden.
Deltagande förare/kartläsare, samt servicepersonal till deltagande team som ertappas med att
rekognosera på de vägar som kommer att ingå i tävlingen kommer oåterkalleligen att beläggas
med startförbud.!!

TÄVLINGSAVGIFTER
Startavgift: 3200 kr. Insatt på BG 2320018 Tillhörande SMK Nyköping. Senast 26/5
Noter: 500 kr. Insatt på BG 2320018 Senast 26/5
Ungdomsrally 500kr. Insatt på BG 2320018 Senast 26/5
Förare med fri start betalar ev noter samt efteranmälningsavgift vid efteranmälan.
Efteranmälningsavgift : 500 kr
Återbud före 26/5 kl. 20:00 startavgift åter. Återbud efter 26/5 kl. 20:00 : 500 kr i administrativ
avgift. Vid utebliven start utan avanmälan debiteras 3200 kr. Noter garanteras ej vid eventuell
efteranmälan.
Beställda och ej uthämtade noter debiteras den tävlande.
.
ANMÄLAN. Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 26/5 kl. 20:00
via E-anmälan på adressen: www.raceconsulting.se
Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress
Ange noter: Beskrivande, Siffer eller eventuell annan Barth not på din anmälan.
AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna
inbjudan eller avlysa tävlingen pga. dåligt väder, mindre än 120 anmälda, tillstånd inte erhållits
eller force majeure.
PRISER – SÄRSKILJNING
Pokaler kommer att utdelas till 1an, 2an och 3an i varje klass.. Fri startavgift Gästabudstrofén
2023 till total-segraren.
Priserna utdelas klassvis 30 min efter avslutad klass.
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.

ÅTERBUD/EFTERANMÄLAN
Återbud före 26/5 kl 20:00 görs genom anmalan@rcsportodesign.se.
Återbud efter 26/5 kl 20:00 Samt efteranmälan görs på telefon 070-5356263.
anmalan@rcsportodesign.se
OBS! Eventuellt kan efteranmälan och avanmälan utföras via raceconsulting även efter 26/5 kl
20:00 Om beslut om förlängd anmälningstid tas av tävlingsledningen.
UPPLYSNINGAR/BOENDE/ FÖRÅKAREANSVARIG
Har du frågor? Kontakta Hampus Juteryd 070-5356263 Vill du vara föråkare? Kontakta Frans
Harrén Söderbäck 0735959771 ( EJ efter kl. 21.00)
Info rörande tävlingen även på vår hemsida : www.smknykoping.com
Enklare camping är möjlig vid SMK Nyköpings klubbstuga invid björshultsbanan.
Använd gärna länken och leta upp det bästa boendet för er. www.nykopingsguiden.se/logi/
Trafikförsäkring för utlandsregistrerade tävlingsfordon: 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 bristfälligt 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 2021
(20 % av 48 600 kr = 9 720 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. Insurance
information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish road
events, with non-Swedish 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 excessfee that the one considered causing the
accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2021 (20 % of 48 600 SEK
= 9 720 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.

Välkomna till gästabudstrofén 2022

