Finspångs MS inbjuder till FINSPÅNGSRUNDAN
3 september 2022.

Tävlingen ingår i: Riksmästerskapet i Regularity, Rallyklassikernas Mästerskap och GRP E.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsregler, denna
inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande PM.
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Internationella förbudet(FIA), Svenska Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsförbund(SDF),
arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för personoch/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagarna.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörande personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggöra
namnuppgifterna.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige.
Deltagare i tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha
tredjeparts försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller
att den är bristfällig gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska
Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för
denna försäkring 20% av ett prisbasbelopp 2019/ 20% av 46.500 kr= 9.300kr) Värdet på

försäkringen är 300 miljoner kronor.
1.Arrangör:
Finspångs Motorsällskap Eliantorp 105 612 93 Finspång. Tel 070-550 2031 E-post:
info@finspongsms.se Tävlingens hemsida : www.finspongsms.se.
2. Organisationskommitté:
Gunnar Eneberg (ordf) 070-609 1532, Anders Bengtsson, Staffan Jonsson, Roger Karlsson, Conny
Stigh.
3.Tävlingsledare
Tävlingsledare

Anders Bengtsson

076-142 0214

Bitr. tl.

Conny Stigh

070-333 6089

Koordinator Regularity

Krister Berglund

070-511 4376

4 Säkerhetschef

Lars Johansson

072-548 8773

5.Domarordförande

Stefan Taleman

070-5322012

6.1Teknisk kontrollant

Conny Johansson

070-727 3763

6.2Teknisk chef

Jerry From

070- 171 0950

6.3Miljöchef

Morgan Jonsson

070- 333 3021

7.Tävlingsform:
Rallytävlingen körs utan noter och omfattar total cirka 110 km med 4 specialsträckor på cirka 40 km.
Tävlingen körs i en etapp med service vid start platsen efter 2 sträckor.
8. Tävlingscentra:
Tävlingscentra är förlagt vid Eliantorps Motorsportområde beläget 6 km utanför Finspång utmed väg
215 mot Skärblacka där finns den officiella anslagstavlan samt serviceplatsen. GPS koordinater: N
58`39.6402´ E 15´46.7389´.
9. Tidsplan
Fredag

28 aug

18.00 Ordinarie anmälan stänger.

Onsdag

31 aug

Startbekräftelse med code till internet för att skriva ut övrig info.

Fredag

2 sept

18.00-20.00 A-besiktning obligatorisk förhandsanmälan plats enl .PM1

Fredag

2 sept

19.00 Banan offentliggörs.

Lördag

3 sept

08.00 A-besiktning, tid o plats enl. PM 1.
11.00 Första start
17.00 Resultatlista publiceras.

10.Deltagare och gallring:
A-B-C förare med giltig licens. Ungdom, Max startande 100 st.
Arrangörerna förbehåller sig rätten till fri gallring.
11.Deltagande bilar:
1. STD-GTS

t.o.m. 1961

oavsett volym.

3. STD-GTS

1962- 1965

0-1300 cc cyl.volym

4. STD-GTS

1962- 1965

1300-1600 cc cyl.volym

5. STD-GTS

1962- 1965

över 1600 cc cyl.volym.

7. STD-GTS

1966- 1971

oavsett cyl,volym

8. STD-GTS

1972- 1975

oavsett cyl volym.

9.A STD-GTS 1976- 1981

0-2000 cc cyl.volym

9.B STD-GTS

1976- 1981

10. STD-GTS 1982- 1990

över 2000 cc cyl.volym
J1& J2 oavsett cyl.volym.

11. Ungdom
12. GRP E bilar
13. Regularity
14. Grp F och VOC
Startordning:
13-11-1-3-4-5-6-7-8-9A-9B-10-12-14.
12.Tävlingsavgift:
Tävlingsavgift skall vara inbetald före anmälningstidens utgång för att anmälan skall beaktas som
giltig och för att den tävlande skall kunna delta i tävlingen.
Startavgift 2.400:- SEK

Ungdomsrally 500:- SEK

Regularity 1.850:Bankgiro 322-6230.
13 Anmälan:
Elektronisk anmälan görs på adress www.resultatservice.com
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan.
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att finnas tillgänglig via
den tävlandes anmälningskonto på www.resutatservice.com
Ingen telefonanmälan godtas.
Efteranmälan kan ske i mån av plats till en extra kostnad på 500:- och göres på
www.resultatservice.com,
Tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista anmälningsdagen.
Återbetalning av anmälningsavgiften kan ske i följande fall.
A/ Till tävlande vars anmälan inte godtas. Hela avgiften.
B/ Återtagande av anmälan före den 28 aug Hela avgiften
C/ Återtagande av anmälan 29 aug till den 31 aug Hela avgiften - 1000:- kronor.
D/ Återtagande av anmälan efter den 1 sept ingen återbetalning.
E/ Inställd tävling pga. orsaker hänförbara till force majeure 50% av erlagd anmälningsavgift

14.Avlysning

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med domarna avlysa tävlingen om inte minst 50
tävlande anmält sig före anmälningstidens utgång, eller förbud från markägare, myndigheter, otjänlig
väderlek eller annat fall av force majeure.
Träningskörning är förbjuden ,oavsett fordon är efter denna inbjudans offentliggörande.
Överträdelse kommer att bestraffas med startförbud.
15. Särskilda bestämmelser
Besiktning och central serviceplats vid Eliantorps Motorsportområde.
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RYO.2T gäller.
Vi kommer noga att kontrollera att miljöföreskrifterna följs.
En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen.
Tankning sker på egen serviceyta.
Däck enligt rallyreglementet sommardäck.
Startmetod med digital klocka synlig för föraren.
16. Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
17.Priser:
Hederspriser, Ett per påbörjat femtal dock minst 1:an,2:an,3:a i respektive klass. Prisutdelning sker
efter varje avslutad klass. Prisutdelning vid prispallen.
18 Upplysningar
Tävlingsledaren Anders Bengtson 076-142 2014,Conny Stigh 070-333 6089
19. Återbud
Så länge ordinarie anmälningstid är öppen kan den tävlande via sitt anmälarkonto gör av anmälan.
Efter ordinarie anmälningstid sänds avanmälan med e-post till www.resultatservice.com
20 Media
Ronnie Maxe

070-6639127

21.Hastighetsdispens
Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts från länsstyrelsen. beslutet meddelas
i PM.

Punkter i inbjudan som bara berör Regularity .

7.Tävlingsform
En regularitytävling som ingår i Riksmästerskapet
10. Deltagare –licensklass och gallringsmetod.
Enligt RM-reglementet
Temporära licenser för förare och kartläsare utfärdade av arrangören kan beställas till ett pris av 200
SEK/licens genom att ni hör av Er till klubben och tävlingsledaren Anders Bengtsson senast den 28
aug. Licensen hämtas vid anmälan .
Bilar enligt SBF REG 5.2
Det är bara ekipage med klassiska bilar och rätt licens som får räkna poäng i RM
15.Särskilda bestämmelser.
Den 3 sept före tävlingens start ska samtliga bilar besiktigas av arrangören Bilens registreringsbesked
och försäkringspapper ska kunna uppvisas.
Arrangören kommer att anvisa en teststräcka där deltagarna kan kalibrera sina trippinställningar
före start.
Fria däck.
Den tävlande i Regularityklassen måste följa den bestämda medelhastigheten som kan variera på
specialsträckorna.
På transportsträckorna råder gällande hastighetsbestämmelser.
Om den tävlande vid upprepade tillfällen överträder den satta medelhastigheten på specialsträckorna
utdelas först en varning och därefter gäller uteslutning.
Trippmätare och övrig utrustning enl.SBF:s Tävlingsregler för Regularity.
Mobiltelefon får medföras, men den skall vara avstängd under specialsträckorna och får bara
användas i nödsituation.
Tävlingsledningen har rätt att när som helst under tävlingen kontrollera att dessa regler efterlevs,
överträdelse medför uteslutning.
Medelhastigheten på Regularity sträckorna kommer att anges i PM. Regularityproven köres på
avlysta specialsträckor vilket innebär start med funktionär och startljus.
Tidtagning och resultaträkning
GPS- baserad tidtagning kommer att användas
Prickbelastning enligt SBF REG 8.0
Tävlande som till tävlingsledningen anmäls för vårdslös körning kan komma att uteslutas från
tävlingen.
Vid service skall bilen placeras på presenning som täcker bilens underdel.

22. Bensin o Olja.

I Finspång finns 98 oktan bränsle på Cirkle K bensinstation.

24. Respittid o maxtider.
15 minuter mellan TK och max 30 minuter under hela tävlingen.

25. Anslagstavla
Anslagstavla för tillstånd.PM, resultat finns på speakertornet där alla nödvändiga handlingar anslås.

26. Telefonnummer
Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen 076-142 0214.

27. Förslag till boende
Allehotellet

0122-13150

Risinge stugby 0122-13940
Det finns campingmöjligheter utan elanslutning vid banan med bra dusch o wc möjlighet.

