Tävlingsinbjudan
Arrangör:
Eslövs MK
Inbjuder till

Final i SSRC
(Sydsvenska Rallycupen)

2018-10-06
Kl. 11.00

Nationellt rally, final i SSRC-cupen inbjudna av arrangören lördagen 6 oktober kl. 11:00
Granbacken i Löberöd. Lucky Looser-bilar anmäler sig direkt på Resultatservice.

Organisationskommitté.
Tonny Jönsson. Lennart Nielsen, Kristoffer Nielsen, Jan Ove Klyft, Malin Lindström,
Anders Martinsson, Patrik Persson, Robert Hall mfl.

Tävlingsledning.
Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Banchef:
Säkerhetschef:
Sekretariat:
Miljöchef:
Domarordförande:
Domare:
Teknisk kontrollant:

Tonny Jönsson
Patrik Persson
Lennart Nielsen
Kristoffer Nielsen
Jan Ove Klyft
Malin Lindström
Robert Hall
Björn Larsson
Kjell-Åke Jönsson
Bengt Åke Lindblad

073-7387693
070-8713767
070-5826921

070-3288946
070-8656161
070-4864853

Tävlingens art.
Nat. Rallytävling för bilar på vägar av god Skånsk kvalitet.
Totalt 114 km, varav 21 km SS fördelat på 2 SS som körs 2 ggr.

Start & målplats
Granbacken Löberöd
Karta skickas med startbekräftelse.

Anmälan & Besiktning
Anmälan & besiktning på Granbacken
B-besiktning.
Lördag: 7:00-10:00

Serviceplats
En central serviceplats utan separat tankzon.
Service sker efter SS 2.

Bensin
Tankningsmöjligheter finns i Röstånga

Förarklasser
Finalen är öppen för speciellt inbjudna A, B, C, U förare från SSRC och Lucky looser A, B, C
förare med 2018 års gällande licens.
För att få köra med arrangörsnoter krävs Co-driver licens. Ej uppvisat körkort kan nekas start.
Det kan förekomma inbjudna VIP-bilar som ej räknas in i finalen.

Bilklasser och startordning
Klass
1
2
3
4
5
6

Ungdom
R1a A, B, C-förare
R1b A, B, C-förare
2WD A, B, C-förare
4WD A, B, C-förare
Lucky looser A, B, C-förare oavsett bilklass

Tidsplan
Söndag 23 september
Tisdag 2 oktober
Lördag 6 oktober
Banans offentliggörande
Anmälan
Besiktning
Första start

Anmälningstiden börjar/Inbjudan offentliggörs.
Anmälan stänger kl 18:00
07:00
07:00 – 09:00
07:00 – 10:00
11:00

(flytande start kommer tillämpas)

Resultatlista kommer att anslås gemensamt efter finalens avslutande.
Prisutdelningsfest för cupen inkl middag kommer att ske på kvällen på Granbacken i Löberöd.
Se separat inbjudan.

Utrustning och däck
Enligt gällande rallyreglemente. Endast registrerade sommardäck, samtliga fordon skall kunna
visa upp homologeringshandlingar, standard rallybil skall styrka sin bils identitet med
verkstadshandbok eller reservdelskatalog.

Videofilmning
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer från SSRC-finalen, förbehåller SBF.
Den som vill köpa sig filmrättigheter ombeds att kontakta SBF för tillstånd samt
Tävlingsledaren i god tid före tävlingen.

Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon.
Ej anbringad arrangörsreklam medför dubbel tävlingsavgift.
Arrangören ansvarar ej för ev. lackskador.

Deltagarantal och gallring
Startande enligt resultatlista efter 6 st. deltävlingar i SSRC cupen.
Lucky looser bilar får max fyllas ut till totalt 80 startande ekipage.
(gallring efter anmälningstidpunkt)

Startmetod
Med startljus.

Tidtagning
På tiondelar. Fotocell

Särskiljning.
Särskiljning vid lika sluttid enligt följande, ss 1, ss 2 osv.

Pilning
Enligt gällande reglemente, engelsk pilning, röd/orange pilar kommer att användas.

Arrangörsnoter
Noter skrivna av Anders Martinsson.
Ange beskrivande eller siffernoter på anmälan och på betalningen.

Tävlingsavgift
Tävlingsavgift
Ungdomar

1700:750:-

Hela summan betalas in på Bankgiro 780-3232
Märkes ”SSRC-final”
Oss tillhanda senast 2018-10-02
(Glöm ej att skriva förarens namn samt tävlingsklass).
OBS! ALL betalning sker på bankgirot, ingen kontant betalning tävlingsdagen, medtag
kvitto.

Återbud
Vid återbud efter den 2017-10-02 kl. 18.00 uttages en administrativ avgift 500:-.
Vid återbud efter den 2017-10-06 kl. 07.00 uttages full startavgift.
Återbud lämnas på mail:

Anmälan
Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com
Alternativt kan SBF:s blankett användas och skickas till
Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 Höör
Senast tisdagen den 2/10 2018 kl.18.00
OBS! Var noga med att ange rätt e-postadress vid anmälan.

Särskilda villkor
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att göra varje ändring i denna tävlingsinbjudan som
dikteras av säkerhetsskäl eller force majeure.

Avlysning
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om förbud från myndighet eller i händelse av
force majeure av varje slag.

Priser
Hederspriser utdelas till det antal som är berättigade enligt SSRC:s reglemente.
1-3 i varje klass. Prisutdelning sker i samband med tävlingen.
Lucky looser belönas med ett pris/var 3:e startande.

Respittid
Respittid är 15 min mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen.
Kan av tävlingsledningen förlängas.

Träning
All vistelse på tävlingsbanan till häst, fots eller med något slags fordon som inte har direkt
anknytning till tävlingen är strängt FÖRBJUDET. Viss kontroll kommer att ske utmed banan.
Det kommer att medföra bestraffning enligt gällande regler.

Miljö
Enligt RY0.2.T. Arrangören har ej miljöstation på serviceplatsen.

Hastighetsbegränsningar
Dispens från gällande hastighetsbegränsningar på SS har sökts hos Länsstyrelsen. Besked
lämnas i PM.

Försäkringar
Enligt trafikskadelagen.

Slutbesiktning
Slutbesiktning kommer att ske enligt VTF. Därefter ska fordonet parkeras på anvisad plats.

Servering
Servering finns vid start & målplats samt på serviceplatsen.

Anslag och PM
Finns vid start och målplats.

Upplysningar
Upplysningar och förfrågningar tas emot av
Tonny Jönsson
073-7387693
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, SBF, SDF den arrangerande klubben
samt dess tävlingsledning och funktionärer 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 tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen
för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör namnuppgifterna.

Välkomna!
Organisationskommittén
SSRC-cupen 2018

