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Tävlingsinformation 
  

Välkommen till årets Uddevalla City Race som i år ingår i Asfalt-SM! BMK Uddevalla fick 
frågan om att ingå i SM-serien för nästan två år sedan. Vi tackade då ja och är väldigt stolta 
över att få vara arrangör i år igen och att vi kan genomföra tävlingen på den ursprungliga 
platsen som var tänkt redan förra året. 

 
Vi hoppas att ni alla skall trivas på vårt evenemang. Det sker nu nästan i centrum av 
Uddevalla med en del kringaktiviteter för alla åldrar. 
Vi har också i år ett gott samarbete med Uddevalla Kommun, Uddevalla Centrumutveckling, 
Destination Uddevalla och Torp Köpcentrum, vilket vi är otroligt tacksamma för. 
 
 
Så till lite information, som kanske inte är så lite ändå. En massa text men ta dig tiden att 
läsa igenom den: 
 
Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt informera via papper i startkuvertet och via  
en digital anslagstavla på hemsidan rallysm.se. för att undvika folksamlingar och nära social 
kontakt. En stor del av våra aktiviteter vid anmälan och besiktning sker utomhus också i år. 
 
Vi kommer att pila in till anmälan och besiktning från E6, RV 44 (österifrån) och Lv 172 
(norrifrån) där också avlastning av tävlingsbilar sker. Pilarna är orange med 
tilläggsskylt ”ANM - BES”. (Adress: Gräskärrsvägen 17, Uddevalla) 
 
Anmälan och besiktning öppnar på fredagen den 13/5 kl. 16.30, vi är tacksamma om så 
många som möjligt besiktar på fredagen. Det finns ett schema som vi ber er följa. 
 
Promotorn har bokat reklamplatsen i överkant på framrutan. Dekalen skall vara monterad 
innan infart till besiktningen. Om du har egen reklam på framrutan skall promotorns reklam 
täcka (klistras över) din egen reklam, detta gäller alla. Mästerskapsreklamen går inte 
att ”köpa loss”. 
 
Ha med dig ifylld mekanikeranmälan när du kommer till anmälan, det underlättar för alla 
tidsmässigt. Om du inte har mekaniker med dig så kryssar du i en särskild ruta för det som 
finns på blanketten. Fyll också i kontaktuppgifter till din närmaste anhörig.  



 
När ni kommer till besiktningen skall ni ha fyllt i blanketten för däck som finns i 
startkuvertet och ni skall också ha fyllt i vagnboken. 
 
Från besiktningen är det sedan pilat till serviceplatsen, också med orange pilar. 

  
Varje tävlingsbil skall på serviceplatsen placeras på en tät presenning (min 180g/m2). 
Denna presenning skall enligt reglerna ”gott och väl” täcka marken under bilen. 
Vår tolkning är att presenningen skall gå minst 50 cm utanför bilen, runt om. 
 
 
Tider och resultatgivning: 
 
Vi kommer inte använda tidkort utan inrapportering till resultatgivningen sker via dator, 
platta eller telefon. 
 
 
Väl mött i Uddevalla! 
Vi hoppas på fint väder och tror på en bra tävling! 
 
BMK Uddevalla. 


