Inbjudan till Uthållighetstävlingen
Åby Biltillbehörsracet Lördagen 5 maj 2018
Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella, Svenska Bilsportförbundets
Nationella Bestämmelser, ÖBF:s bestämmelser samt denna tävlingsinbjudan. Tävlingen är
miljöcertifierad.
Tävlingsarrangör:

Östgöta Bilsportförening

Tävlingsplats:

Norrköpings Motorstadion

Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Racecontroller:

Reine Lundqvist 0702071181
Jonny Karlsson
Utses till tävlingsdagen

Tävlingsform:

Max 5 timmars uthållighetstävling på en ca 1500m slinga.
Klasser: Framhjulsdrivet och bakhjulsdrivet
Det team som kört flest varv vid full tid utses som vinnare.
Vid lika sammanlagda varv avgör ankomsten för sista fullbordade varv.

Fordon:

Bilen SKALL vagnboksbesiktas (utföres tävlingsdagen)
Om sådan besiktning redan är gjord medtag vagnbok.
Kostnad vagnbok inkl. bes. 200kr. Bilen behöver EJ vara registrerad,
skattad, försäkrad. I övrigt se reglementet.
Länk: Tekniska regler

Däck:

Standard sommardäck, EJ M+S däck eller rallydäck.

Startmetod/Varvräkning:

En masterbil som kör ett varv och sedan i depå. Start ordning lottas.
Varvräkning sker med transponder. Backup varvräkning sker av
passagerare.

Tidsplan:

08,00
08,15-09,15
09,30
10,00
C:a 15,00

Deltagare:

Max 5 förare i varje team. Minst antal förare 3st.
Max 25 Team ev. gallring sker efter anmälans ankomstdatum.
Samtliga förare SKALL inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF
(dock ej radiostyrd bilsport eller virtuell bilsport).
PR-licens utfärdas på plats för dom som saknar licens.
Under körning SKALL det alltid vara 2 personer i bilen.
Samtliga förarbyten SKALL göras i tävlingsdepån.
Det är fritt för varje team att bestämma när förarbyte sker.
Tankning får ENDAST ske på anvisad plats.
Inga reparationer får ske i tävlingsdepån utan måste ske i
parkeringsdepå.
Varje tävlingsbil SKALL använda tät presenning samt ett
uppsamlingskärl, se UTH 6 Miljö (SBF:s regler)

Anmälan öppnar
Besiktning
OBLIGATORISKT förarsammanträde (vid speaker tornet)
Start i lottad ordning, uppställning vid start 09,50
Målgång

Depå:

Högsta tillåtna hastighet i depåområdet är gåfart.

Tävlingsavgift:

Anmälningsavgift 500:- (återfås ej vid avanmälan)
Insätts på Östgöta Bilsports bankgiro 491-9692 senast 22 april -18.
Tävlingsavgift 1500:-/team. Betalas tävlingsdagen, swish eller kontant.
PR-licens 200kr betalas tävlingsdagen, endast för dom förare som
saknar giltig bilsportlicens (rally, folkrace, racing, rallycross).
Ange i anmälan om du behöver PR-licens.

Anmälan:

Anmälan sker på mail: smkostgotabil@telia.com
senast söndag 22april.
Anmälan ska bestå av:
1. Teamnamn
2. Kontaktperson / Teamledare samt mobilnummer och mailadress.
3. Samtliga förares namn , pers nr och mailadress.
4. Notera om förare redan är medlem i Sbf ansluten förening eller inte
samt om personen innehar giltig licens eller önskar PR-licens.
5. Bilens reg nr alt chassienr. Ange om bilen saknar vagnbok.
Kontrollera att ni får svar på anmälan.
Startbekräftelse mailas samt att finnas på: www.ostgotabsf.se

Upplysningar:

Johan Furensjö 0708315550 / smkostgotabil@telia.com

Återbud:

Mail: smkostgotabil@telia.com

Avlysning:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen om ej minst
8 team anmält sig vid anmälningstiden utgång eller vid force majeure.
Information kommer finnas på hemsidan.

Priser:

Hederspriser till de 3 främsta i varje klass.

Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta på eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Distriktet (ÖBF) arrangör eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för personoch sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

Övrigt:

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt
till att vederbörandes person uppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att Östgöta Bilsportförening inom ramen för sin
verksamhet oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.
Läs igenom gällande tävlingsregler så du är väl uppdaterad.
Länk: Tävlingsregler
Web adress för tekniska regler och tävlingsregler
http://www.sbf.se/Regler/nyatavlingsformer/

Serveringen är öppen hela dagen.
Hamburgare, korv, smörgåsar, kaffe m.m.
Endast swish eller kontant betalning.

