
           Tomelilla MK inbjuder till Svampasprinten 
                                            Söndagen den 19 juli 2020 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser. Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, 
 Svenska Bilsportförbundet, Tomelilla MK samt dess tävlingsledning och funktionärer 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.  
 
1. Tävlingsarrangör, ort och datum 
Tomelilla MK inbjuder till nationellt Rallysprint söndagen den 19 juli 2020. 
OBS! Tävlingen är publikfri! 
 
2. Organisation  
Tävlingsledare: Johan Engström, e-post: johan.engstrom@brosarp.nu 
Bitr. tävlingsledare: Mats Nilsson, tel: 070-9764903 
Domarordförande: LG Eriksson, tel: 070-8950456 
Domare: Jonas Bengtsson 
Teknisk chef: Gert Andersson, tel: 070-8838195 
Teknisk kontrollant: Bengt-Åke Lindblad, tel: 070-4864853 
Säkerhetschef: Thomas Kvant, tel: 0733-400811 
Banchef: Bengt Buhre 
Tävlingssekreterare: Tina Lennartsson 
Miljöchef: Kent Sjöstrand 

3. Tävlingsform  
Rallysprint består av Rallycrossbanan = 55% grus och 45 % asfalt.  
1000 meter/per varv. Tre SS á 4,5 varv.  
Startmellanrum minst 5 sek. Tidtagning sker med 1/10 sekund (Fotoceller) 
A-besiktning kommer att utföras.  
4. Tävlingsplats, ort och telefonnummer under tävling 
Start och Målplats är på Svampabanan, infart från väg 19 skylt Tosselilla  
Telefon: 070-9764903 

5.Tidplan 
2020-07-03  Inbjudan offentliggörs och anmälan öppnar.  
2020-07-13  Anmälningstiden utgår.  
2020-07-13  Startavgiften ska vara Tomelilla MK tillhanda.  
2020-07-19   Banan offentliggörs på tävlingsdagen kl. 07:00.  
2020-07-19  kl 07:00-09:00 Anmälan i Raceoffice (röda boden ute på bingofältet) 
  Kl 07:15-09:15 A-besiktning i besiktningshallen 
  Rekognosering är tillåten mellan 07:00-09:30 (Regler meddelas i PM 1)  
  Kl 09:30 förarsammanträde vid Svampastugan.  
  Kl 10:00 första start  
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Efter målgång sker slutbesiktning samt att bilarna uppställes på uppställningsplats vid  
start & målplatsen.  
Total resultatlista anslås på anslagstavlan i depån.  
Delresultat finns på Resultatservice hemsida löpande under dagen. 
Prisutdelning sker efter alla klasser är avslutade.  
6. Deltagare, antal och gallring 
Tävlingen är öppen för förare och kartläsare med för år 2020 gällande svensk licens med 
förarklass A, B, C samt Junior. Prova Bilsport-licens är för kartläsare är godkänt och kan köpas 
i appen Svensk Bilsport.  
Max antal startande 100 st.  
Fullständigt ifylld anmälan som är Resultatservice tillhanda senast måndagen den datum  
13 juli deltager i lottningen. Gallring kommer att ske efter inkommit i tid, därefter 
ofullständiga anmälningar. I övrigt förbehåller sig arrangören rätten till gallring.  

7. Tillåtna bilar, bilklasser och startordning 
Bilklasser: 4wd, 2wd trimmat, 2wd otrimmat  
Startordning:  
Ungdomsrally  
Appendix K  
Totalseedning: Klassvis A – B - C  
Fordon Klassvis  

8. Reklam, samt friköpning  
Om arrangören kommer att anbringa reklam från sponsorer meddelas detta i Bullentin 1. 
Friköpning av arrangörsreklam kostar 1000kr. 
9. Lagtävlan 
Förekommer ej.  
10. Särskilda bestämmelser 
Tävlingen är publikfri pga Corona-pandemin. Det innebär att området kommer att vara 
stängt och tillträde har endast förare, kartläsare samt 2 mekaniker. 
Vid minsta symtom-stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Håll avstånd, såväl mellan bilar som personer. 

Klassade däck enligt SBF: s reglemente.  
På serviceplatser gäller användning av servicepresenning, allt enligt RY 0.2T miljöföreskrifter. 
Tomelilla MK/ SBF äger rätten till Film/Videorättigheter på denna tävling.  
Flytande start tillämpas. Pilningen är av engelsk typ, orange färg.  
Tävlingsledningen frånsäger sig allt ansvar för eventuellt sabotage. Något tidsavdrag beviljas 
ej om pilning borttagits, ändrats eller om banan blockeras av annan tävlande, trafikant eller 
hinder. Enligt gällande reglemente.  
Möjlighet att dela bil finns men inte med samma besättning.  
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Flaggsignaler:  
Gul=Fara/hinder 
Röd = Heatet avblåst-stanna omedelbart  
 
11. Anmälan 
Elektronisk anmälan på adress www.resultatservice.com  
Anmälan skall vara arrangören tillhanda 2020-07-13 KL 18.00  
 
12. Tävlingsavgifter 
Startavgift 1000 :-sek. Betalas till Tomelilla MKs Bankgiro 591-7323  
Tillhanda senast den måndagen den 13 juli. Efteranmälningsavgift + 100% 
Efteranmälningsavgift gäller fr.o.m. tisdag 14 juli. 
 
13. Avlysning  
Organisationskommittén äger rätt att efter domarnas medgivande avlysa tävlingen om 
minde än 50 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång eller annan av domarna 
godkänd anledning.  

14. Priser, särskiljning och prisutdelning 
Priser till 1,2,3an i varje klass samt till totalsegrare. Priser som ej hämtats på tävlingsdagen 
tillfaller arrangören.  Vid särskiljning gäller snabbast tid från Sp1 därefter Sp2, osv.  

15. Återbud  
Återbud som lämnas efter att anmälan stängt och senast 17 juli kl. 10.00 återbetalas halva 
startavgiften. Efter 17/7 kl 10:  ingen återbetalning. 
Återbud mailas till: info@tomelillamk.com 
 
16. Upplysningar, telefonnummer:  
Bitr tävlingsledare Mats Nilsson tel: 070-9764903 
 
17. Respittider och typ av tidtagning  
Tidtagning på SP sker på 1/10 sekund.  
Maxtid per Sp är 15 min  
Överskriden Maxtid medför uteslutning.  

18.Plats för anslag av tillstånd och Bulletiner  
Tillstånd och numrerade Bulletiner anslås på den officiella anslagstavlan vid  
Start- & Målområdet på Svampabanan  
 

                                       Välkomna till Svampasprinten! 


