Inbjudan

Bäckeforssnurren
2021-09-25
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser,
denna inbjudan samt ev. tillkommande PM och bulletiner.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tävlingen är en publikfri tillställning. Den kan
öppnas för publik om rekommendationerna ändras till det bättre.
Tävlingsarrangör:

MK Trophy, Uddevalla
Assisterande klubbar: Åmåls MK, Bengtsfors MC, Dals MK och MK Väst.

Org.kommitté:

Pierre Ellison, P-O Johansson, Magnus Johansson, Claes Karlsson och
Simon Andersson

Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Banchef:
Sekreterare:
Säkerhetschef:
Teknisk chef:
Miljöchef:
Depåchef:
Domarordförande:
Domare:
Teknisk kontrollant:

Pierre Ellison, 070-3915662
P-O Johansson, 073-3480745
Meddelas senare
Magnus Johansson, 070-2825869
Jon Norberg, 072-5470860
Claes Karlsson, 070-5367386
Håkan Jonsson, 076-1175360
Meddelas senare
Thure Karlsson, 070-2196369
Kenneth Ax, 070-3654983
Jörgen Sätherberg, 070-5752761

Tävlingens art:

Nationell rallyspecial på grus med start och mål vid Färdshuset Facklan,
Bäckefors. Totallängd c:a 90 km varav c:a 27 km SS, 3 st varav 2 som körs 3
ggr. (En komprimerad bana som körs 3 varv).
En central serviceplats vid Färdshuset Facklan, Bäckefors.
Tävlingen körs efter enkel roadbook.
Noter skrivna av Patrik Barth tillhandahålls till självkostnadspris och
tillkommer utöver tävlingsavgiften, ange vid anmälan vilken typ av noter ni vill
använda.

Anmälan, besiktn.:

Färdshuset Facklan, Bäckefors.
Bilen får besiktigas av servicepersonal. Endast en person per bil tillåts i
besiktningshallen. Besiktningen är av kategori A.
Slutbesiktning kommer att ske direkt efter målgången vid serviceplatsen.

Kärrparkering:

Kärrparkering finns 300 m från serviceplatsen. Pilat från RV 172.

Tidplan:

Anmälan vid besiktningen kl. 06:30 – 10:00.
Besiktning kommer att ske vid Färdshuset Facklan, Bäckefors, öppettider
06.30 – 10:00.
Kärrparkering vid festplatsen, pilat från Riksväg 172.
Avlastning sker intill festplatsen direkt vid ankomst till Bäckefors, innan
anmälan och besiktning.
Banan offentliggörs kl 06:30 tävlingsdagen.
Förarsammanträde kommer inte att hållas, vi lämnar ut information i
pappersform för att undvika trängsel och en ev. smittspridning
Genomgång ungdomsrally kl 10.30 intill besiktningen.
Första start 11.00, Startmellanrum 1 min. Flytande start i
startnummerordning.
Resultatlistan anslås snarast efter varje klass avslutande. Resultatlista finns
löpande på Internet, www.infiniteracing.se/results.
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling.

Förarklasser:

A- B- C-förare samt ungdomsrally med giltiga licenser för 2021

Deltagarantal:

Deltagarantalet är begränsat till 75 startande.

Gallringsmetod:

1. Förare/ekipage från Dals MK, Bengtsfors MC, Åmåls MK, MK Väst och
MK Trophy har företräde.
4. Ofullständigt ifylld anmälan.
5. Ej inbetald tävlingsavgift vid anmälningstidens utgång alt. i direkt
samband vid en ev. efteranmälan.
6. Fritt arrangören.

Tävlingsklasser &
Startordning

Startordningen är som följer:
Ungdomsrally
App.K
-1961
App.K 1962-1965
App.K 1966-1971
App.K 1972-1975
App.K 1976-1981
App.K 1982-1990
C-för Grp F/VOC Mekonomen, C-för Grupp E, C-för 2WD, C-för 4WD
B-för Grp F/VOC Mekonomen, B-för Grupp E, B-för 2WD, B-för 4WD
A-för Grp F/VOC Mekonomen, A-för Grupp E, A-för 2WD, A-för 4WD

Lagtävlan:

Ingen lagtävlan då tävlingen körs helt fristående från cuper och serier.

Tävlingsavgifter:

Tävlingssavgift 2900 kr. Efteranmälan ytterligare 600 kr. Ungdomsrally 500
kr. Avgifterna skall betalas senast 2021-09-18 eller i direkt samband med att
efteranmälan sker. Swish finns, nummer 123-2302917, annars BG 295-0863.
Prova Bilsportlicens finns att köpa i SBFs app.
Vid avanmälan senast 2021-09-18 återbetalas hela tävlingsavgiften, vid
senare avanmälan – ingen återbetalning.
Om förare anmält sig utan att betala tävlingsavgiften och avanmäler sig efter
sista anmälningsdag kommer föraren att få en faktura från MK Trophy på full
tävlingsavgift med en betalningsperiod om 10 dagar.

Anmälan:

Anmälan sker på www.infiniteracing.se senast 2021-09-18 kl 24.00 och skall
vara fullständigt ifylld.
Våra utskick kommer endast att göras via mail.
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
media form, offentliggör namnuppgifterna.

Avlysning:

Organisationskommittén äger rätten att med domarens medgivande
avlysa tävlingen om inte 70 ekipage anmält sig vid anmälningstidens
utgång, förbud från myndigheter eller annan force majeure.

Däck:

Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande lista för 2021 är
tillåtna, samt däck enligt den dispens som Västra BF har fått av SBFs
rallyutskott. Ingen begränsning på antal.

Service:

En central serviceplats vid Färdshuset Facklan, Bäckefors, i övrigt
serviceförbud. Tid för service ingår i maxtiden för ett varv.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.
Reklamen skall medföras under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt
ansvar för ev. lackskador i samband med reklamens anbringande. Plats för
reklam meddelas i PM 1. Frånköp av reklam kan göras till en kostnad av
1800: -

Priser:

Hederspriser utdelas i varje klass, till de främsta i resp. klass. Särskiljning
sker enl. följande: snabbast på SS1, SS2, SS3 och så vidare.
OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling.

Upplysningar:

Pierre Ellison 070-3915662

Avanmälan:

Mejla ev. avanmälan till administratören på www.infiniteracing.se, adress
hittas på https://www.infiniteracing.se/contact.
Avanmälan dagen innan tävling samt under tävlingsdag ring:
Magnus Johansson, 070-2825869

Dispenser:

Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos Länsstyrelsen.

Drivmedel:

Drivmedel finns intill serviceplatsen (Ingo).

Uppehåll:

Ett normalt varv (d.v.s. utan problem) medger ca 20 minuter service per varv,
i övrigt råder serviceförbud. Inga rena serviceuppehåll är inlagda i tävlingen.

Maxtid:

Maxtiden per varv i tävlingen är 100 minuter, vilket inkluderar service.

Plats för anslag:

På den officiella anslagstavlan vid Miljöstationen på serviceplatsen.
Resultatlistan anslås snarast efter varje klass avslutande. Resultatlista finns
löpande på Internet, https://www.infiniteracing.se/results/
Meddela vid anmälan om resultatlista i pappersform önskas.

Rekognosering:

Ej tillåten.

Egna noter/
anteckningar:

Ej tillåtet.

Övrigt:

Telefonnummer som är aktuella under tävlingsdagen anslås på den officiella
anslagstavlan.
Namn på faktafunktionärer anslås på officiella anslagstavlan.
Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen.
Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen.
Vagnskadeförsäkring gäller inte. Det är förares skyldighet att omedelbart
meddela tävlingsledning skador som man orsakat under tävlingen.

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade fordon
i Sverige:

Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet, måste kunna
uppvisa försäkringshandling som täcker skador på tredje parts egendom
motsvarande en summa av 300 miljoner svenska kronor.
Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered vehicles, must be able to provide a
third party liability insurance with a value of 300 million SEK.

Ansvar:

Gemensamma regler 1.6. Den som deltar i tävling gör detta under eget
ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under
tävling drabbar deltagaren.

OBS!!!

OBS!!!

Tävlingen är publikfri!
OBS!!!

OBS!!!

Välkomna till Bäckeforssnurren 2021-09-25

