sida 1

Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken 2021
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Den
som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet,
specialidrottsdistriktsförbund, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras
ansvariga 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 arrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.

För att förhindra spridning av Covid-19 kommer vi att genomföra tävlingen så kontaktfri som
möjligt. Har man minsta symptom eller misstanke om smitta, SKALL man stanna hemma.
Handsprit kommer att finnas tillgänglig på erforderliga platser, vi SKALL hålla avstånd till varandra,
respektera de anvisningar som anslås här i inbjudan och/eller på de platser som tävlingen
innefattar.
Maximalt antal personer per ekipage är 4 st om gällande Covid-19 restriktioner kräver det.
Vid minsta symptom på sjukdom så skall ni stanna hemma!!
Publik:
Under gällande restriktioner så kommer tävlingen att köras publikfri. Inga kartor
eller program kommer att säljas.

1. Tävlingsarrangör
Postadress:
Fagersta Motorklubb
Mariavägen 9
737 33 Fagersta
Besöksadress:
Fagersta Motorklubb
Lövparksvägen 13
737 30 Fagersta
fagerstamk@live.se

2. Tävlingsledare
Bitr.

Emilie Boström
Jan Ljungberg

076-09 65 504
070-91 89 888

emelie.boström@live.se
55ljungberg@telia.com

073-978 59 11

urban.jonsson.falun@telia.com

3. Säkerhetschef
Urban Jonsson
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4. Domare
Domarordförande
Domare 2:e

Erik Wahlqvist
Staffan Liljekvist

070-512 70 61
070-551 09 34

erik.wahlqvist@telia.com
staffan.liljekvist@gmail.com

5. Teknisk kontrollant
Teknisk kontrollant
Teknisk chef

Ralf Berglund
070-588 64 44
Johan Pettersson 070-320 75 18

ralf.berglund@telia.com
petterssonmaskin@gmail.com

Miljöchef
Förarkontakt
Serviceplats-ansvarig

Mattias Holm
070-234 64 67
TBA
Malte Gustafsson 070-522 34 68

mbg.holm@telia.com

6. Tävlingsform
Nationellt rally på grus. Banans längd ca 101 km varav ca 34 km SS fördelat på 4 SS. Noter av Barth

7. Tävlingsplats
Huvudstart och slutmål på Säteriets industriområde, Fagersta MK.
Första start kl 11.00.
Startmellanrum: 1 minut. Flytande start.
En central serviceplats vid Fagersta MK:s klubblokal.

Inga trailers vid serviceplatsen under tävlingen!
8. Tidsplan
Onsdag, 2021-08-11:
18.00 – Anmälningstiden utgår
Fredag, 2021-08-20:
16.00 – Banan offentliggörs
Fredag, 2021-08-20:
16:00 – Administrativ incheckning öppnar. Vid Opus Bilprovning.
16.30 – A-Besiktning. fredag,

endast B-besiktning under lördagen!
OBS! Ingen lossning och inga trailers vid besiktningsplatsen, detta hänvisas till
Perssons Transport enligt separat PM och pilning.
Besiktning sker i startnummerordning med fem minuters intervall. Besiktning utförs i två
parallella stationer (udda startnummer i port 1, jämna startnummer i port 2). Besiktningstid
framgår av PM.
Endast tävlande och funktionärer tillåts att vistas i besiktningshallen, max 1 person per
ekipage. Kom väl förberedda till besiktningen för en smidig hantering och minimal
kontakt.
Tävlande medlemmar i Fagersta MK skall besikta på fredagen

Absolut förbjudet för utomstående att beträda besiktningshallen!
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Lördag, 2021-08-21:
08:00 B-Besiktning
Tider för eventuella förarsammanträden anslås i PM
11.00 – Första start på Säteriets industriområde, Fagersta MK
Resultatlista finns löpande på internet www.infiniteracing.se/results
Slutbesiktning sker i samband med målgång
17:00 – Tävlingens prisutdelning sker utomhus vid målplatsen.
Ingen träning eller rek. Kontroller kommer att utföras. Påkommen ej tillåten åkning bestraffas
med startförbud.

9. Tävlingens genomförande
Tävlingen körs i två etapper med ett serviceuppehåll förlagt till serviceplatsen i Fagersta.
Etapp 1: SS1, SS2
Service (Inget avfall lämnas på serviceplatsen, uppdagas detta så utgår en avgift av 3 000 SEK)
Etapp 2: SS3, SS4

10. Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med licensklass A-B-C
Max 150 startande. Fagersta MK:s förare har förtur då det är deras 75-års jubileum
Eventuell gallring sker enligt följande:
1. Arrangören har fri gallringsrätt
2. Ej fullständig anmälan/betalning

11. Bilklasser samt startordning
Klass 1: 4WD C,B,A Förare
Klass 2: 2WD A,B,C Förare
Klass 3: Grupp F / E / VOC A,B,C

12. Anmälningsavgift
Obligatorisk anmälningsavgift:
3 000 SEK
Frivillig anmälningsavgift:
+250 SEK tillfaller Barncancerfonden
Avgiften betalas till BG 374-0552 eller Swish 1231973320 senast 13/8-2021.
OBS! 500 SEK avdrag i form av expeditionsavgift tillämpas vid återbetalning vid inställd tävling
eller återbud.
Noter: 500 SEK
OBS Glöm ej att märka betalningen med namn, klass och typ av noter
Anmälningsavgift + eventuella noter betalas senast 13/8

13. Anmälan
Anmälan sker på www.infiniteracing.se senast onsdag 2021-08-11 kl 20.00 och skall vara fullständigt
ifylld. Våra utskick kommer endast att göras via e-mail samt info kommer att finnas på
www.fagerstamk.se
Eventuell efteranmälan +500 SEK

14. Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, efter samråd med utskott och domarordförande, göra varje
ändring i denna inbjudan eller avlysa tävlingen pga förbud från myndighet, otjänligt väder, färre än 50 st
anmälda eller annan force majeure.
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15. Särskilda bestämmelser
Sommardäck enligt rallyreglemente
Start på sträckorna sker med startljus.

16. Reklam
Arrangören kommer att utnyttja sina reklamplatser.

17. Priser – Prisutdelning – Särskiljning
Max 3 priser per klass.
Vinnare 4WD
15 000 SEK
Vinnare 2WD
15 000 SEK
Vinnare Junior (2WD) 15 000 SEK (Kan alltså ta dubbla prispengar)
Vinnare FMK-ekipage
5 000 SEK
Ev vinstskatt betalas av pristagare.
Särskiljning vid tävling: Vid lika antal sekunder i tävling erhåller den som har lägst antal sekunder på
SS1 den bättre placeringen. Vid lika på SS1 räknas SS2 osv.
Prisutdelning sker utomhus vid målplats efter protesttid slut.

18. Upplysningar
www.fagerstamk.se
Se punkt tre i inbjudan för telefonnummer.

19. Återbud
Återbud sker till administratören på Infinite Racing, adress hittas på
https://www.infiniteracing.se/contact.
Vid återbud uttas en expeditionsavgift om 500 SEK.

20. Media-/PR-ansvarig
Mediaansvarig

Mikael Johansson

076-555 75 98

21. Dispens från hastighetsbegränsning, beslut från länsstyrelsen
Dispens från hastighetsbegränsningen är ansökt hos Länsstyrelsen, beslut meddelas i PM.

22. Bensin och olja
Det finns god tillgång till drivmedel i Fagersta. Närmaste station är Circle K, Rättarbacken 1, 737 30
Fagersta, intill Opus Bilprovning där besiktningen sker.

23. Uppehåll
Uppehåll/Service efter SS2.

24. Respittid och maxtider
Respittiden är 15 minuter mellan två på varandra följande TK, max 30 minuter per
etapp.

25. Plats för anslag av tillstånd, PM, Resultat, samt övriga meddelanden
Officiell anslagstavla finns vid Fagersta MK:s klubblokal, Lövparksvägen 13, 737 30 Fagersta samt på
Fagersta MK:s hemsida.
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26. Försäkringsinformation / Insurance information
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 excess-fee that the one considered causing the accident is for this
insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % of 46 500 SEK = 9 300 SEK). Value of the
insurance is 300 million SEK.

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige.
Deltagare i tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredjepartsförsäkring med ett värde av 300 miljoner SEK. 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 2019 (20 %
av 46 500 SEK = 9 300 SEK). Värdet på försäkringen är 300 miljoner SEK.

27. Boende.
Se Fagersta kommuns hemsida (https://fagersta.se/)
Wärdshuset Dicken Pub & Restaurang
Camping med stugor 200m från Start / service plats
Fagersta Bruks Hotell

.

Varmt välkommen med din anmälan
till en spännande tävling!
önskar Fagersta MK med
tävlingsledning
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