
    
 
 

Kolsva MS inbjuder till 

”Sock´na runt” 

Lördagen den 7 oktober 2017. 

4:e och sista deltävling i 

 

Riksmästerskapet i Regularity 

2017 

 
  

    

 

 



Inbjudan och tilläggsregler till 

”Sock´na runt”   Lördagen den 7 oktober 2017.  

Kolsva MS inbjuder till regularitytävling som anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets tävlingsregler för 
Regularity(REG), mästerskapsreglerna, dessa tilläggsregler samt ev. tillkommande PM.  
 

Arrangör:  Kolsva MS, Box 49, 731 10 Kolsva. Hemsida: www.kolsvams.com/regularity 

Org. kommitté:  Mats Carlbom, tävlingsledare och banläggare. Tel 070-340 53 57 
 Göran Ljung, säkerhetschef, miljöchef och banläggare 
 Per Karlsson, teknisk chef. 
 
Domarordförande: Lars Svenman, Surahammar 
 
Start/mål: Kolsva MS´ klubblokal, Hemgårdsvägen 14, Kolsva 
 
Tider: Måndag 7 augusti  Anmälan öppnar 
 Söndag 1 oktober  Sista dag för anmälan 
 Lördag 7 oktober  09.00 Besiktning av tävlingsbilarna 
              Administrativ incheckning 
    10.00 Deltagarmöte 
    10.30 Första start.  
 
Tävlingsform: Regularitytävling på allmänna och enskilda vägar som inte är avlysta från annan trafik. Banan är c:a 

14 mil lång. Den består av 7 st regularitysträckor på asfalt- och grusvägar av god kvalité. 2 st 
förarprov och en orienteringssträcka ingår också. Sammanlagt regularity på c:a 8 mil. O-sträckan 
mäter c:a 1 mil. Resten är transportsträckor och förarprov.  

  Tävlingen är uppdelad i två etapper och ett uppsamlingsuppehåll på c:a 30 min ingår. Hela 
tävlingen körs efter roadbook. Förekommande medelhastigheter är 30, 40, 45 och 50 km/h. Öppna 
och hemliga tidskontroller samt passerkontroller förekommer. 

 
Licenser: Både förare och kartläsare skall ha giltig licens. Den som saknar SBF-licens kan köpa en PR-licens 

(engångs- för 200 SEK) vid anmälan till start. 
 
Tillåtna bilar: Klass Klassisk: Bilar av årsmodell 1985 eller tidigare i någon av kategorierna E-J1 enligt REG 1.1 
 Klass Modern: Övriga bilar oavsett utrustning. 
 
Klasser:  Endast deltagare i klass Klassisk tävlar om poäng i Riksmästerskapet.  
  
Startordning: Startordning: Klassisk startar först, därefter Modern. Startmellanrum 2 min.  Flytande starttider. 
 
Utrustning: Enl. REG 2.2.1. Två varningstrianglar och första förband/förbandslåda skall finnas med i bilen. 
  
Besiktning: På parkeringsplatsen vid Kolsva MS´ klubblokal före administrativ incheckning. 
 Slutbesiktning på samma plats vid målgång. 
 
Deltagarmöte:  Genomgång om regularity i allmänhet och om denna tävlings genomförande hålls vid startplatsen 

tävlingsdagen kl.10.00. Närvaro är obligatorisk och för den som kör regularitytävling för första 
gången ordnas en särskild information. 

 
 
Anmälnings- Båda klasserna: 1300 SEK  
avgifter: Skall betalas in på Kolsva MS bankgiro 5602-4714 senast 1 oktober.  
  



 För avgiften får man: Morgonfika, 2 st hamburgerlunch i uppehållet, kaffe och blåbärskaka i en 
kortare paus samt mat o dryck efter målgång, lån av GPS-logger, road-book, översiktskarta, 
startlista, tabeller för beräkning av körtider med förekommande medelhastigheter, startnummer, 
tidkort samt PM.  

 
Anmälan:  Senast söndagen den 1 oktober kl. 21.00 då anmälningstiden utgår. 
 E-anmälan skall göras till www.resultatservice.com Ange en e-postadress vid anmälan. Vi skickar 

alla PM, start- och resultatlistor elektroniskt. 
 Ev. efteranmälan skall göras till tävlingsledaren. Efteranmälan kostar 1500 SEK 
 
Deltagarantal: Max. 40 startande. Ev gallring efter anmälningsdatum. 
 
Avlysning: Tävlingen kan efter domarens godkännande avlysas om icke minst 15 bilar anmälts vid 

anmälningstidens utgång eller vid force majeure. 
 
Resultat: Resultatlistan anslås senast 1 timme efter sista bils målgång. Om möjligt kommer delresultat att 

delas ut vid uppehållet. 
 
Priser: Hederspriser (pokaler) till minst ett antal av ett per påbörjat fyrtal tävlande i varje klass. 
 
Prisutdelning: Vid klubblokalen 1 timme efter att sista tävlande gått i mål samt alla ev. protester är avgjorda. 
 
Återbud: Vid återbud senare än 24 timmar före start debiteras en adm.-avgift på 500 SEK. 
 Vid uteblivande utan att återbud lämnats faktureras den anmälde föraren hela startavgiften. 
 
Respittider: 30 minuter per etapp. Kan av domaren förlängas. 
 
Övrigt: GPS-tidtagning används. 
   
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 

Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  

 
 Tävlingsdeltagare och funktionärer 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, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 

 
Logi: Kohlswa Herrgård erbjuder rum för 650 SEK/pers i dubbelrum eller 950 SEK för ett enkelrum inkl 

frukost. Bokas på tel +46221-50900. Uppge ” Kolsva MS” vid bokningen! 
 BW Hotel Scheele i Köping lämnar bra rabatt på boende. Kontaktas på tel +46221-18120 eller på 

www.hotellscheele.com Uppge ”Kolsva MS” vid bokningen! 
  
Upplysningar: Kontaktmän för tävlande: 
 Göran Ljung, +4670-588 99 39   goran@ljung.be 
 Mats Carlbom, +4670-340 53 57     mats.carlbom@spray.se 
 
 
VÄLKOMNA! 
 


