TÄVLINGSINBJUDAN
Degerfors RC och SMK Karlskoga inbjuder till, C-B Stål & Metall AB, nationell folkracetävling på
Lidetorpsbanan lördagen den 6 april 2019. Tävlingen ingår i Lindströms cup 2019
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt dessa
tilläggsregler.
Tävlingsdeltagare 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 mediaform, offentliggör namnuppgifterna.

ARRANGÖR:

Degerfors Rally Club Box 111 693 22 Degerfors.

TÄVLINGSPLATS:
Lidetorpsbanan 7 km. söder Degerfors. Lv 243.

TÄVLINGSLEDARE:
Stieg Ekström

Odensbacken

070/410 40 00

TEKNISK CHEF:
Lars Buhr

Fjugesta

070/644 03 17

SÄKERHETSANSVARIG:
Jerry Goude

Degerfors

DOMARE:
Konny Ramsin

Odensbacken

070/765 54 12

RACE CONTROLER:
Erika Svensson

Karlstad

0735/27 30 66

DELTAGARE:
Tävlingen är öppen för Seniorer, Damer/Veteraner, Juniorer med giltig förarlicens i folkrace.

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE:
Startordning under hela tävlingen: Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner.
Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart
Samtliga deltar i tre kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner till 1 poäng för
6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna. De 6 bästa seniorerna är kvalificerade
till A-final, nästa 6 till B-final, vid fler än 42 startande seniorer körs även C-final. Damer/Veteraner och
Juniorer kör A-final. Vid fler än 18 startande Damer/Veteraner eller Juniorer körs även B-final för dessa.
Antalet Damer/Veteraner eller Juniorer skall vara minst 6 startande för att klassen skall genomföras. Om
antalet startande uppgår till mindre än 2 heat körs fyra omgångar utan final. Sammanlagd poäng vinner.
Kval 3 varv, Finaler 5 varv.
Omgång ett och två är lottade, omgång 3 där kör Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner i
startnummerordning där antalet startande/heat anpassas så att om möjligt få jämna heat.

SÄRSKILJNING:
Vid lika resultat efter tre kvalheat så är tredje omgången särskiljande därefter andra omgången. Kan
förarna ändå inte särskiljas tillgrips lottning.

TILLÅTNA BILAR:
Enligt folkracereglementet.
Endast däck utan slirskydd

RESULTATLISTOR:
Resultatlista anslås, efter varje heat, på anslagstavlan i depån. Slutlig lista finns på hemsidan:
www.degerforsrc.com.

TIDSPLAN:
Lördagen 19.04.06 Besiktning
kl. 07.00 - 09.00
Förarsammanträde ” 09.30
Första start
” 10.00

GALLRING:
Fritt för arrangören.

MILJÖ

Enligt FR reglementet, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande sopor lämnas på särskilt
ställe i depån. Det skall finnas oljeuppsamlare under bilarna.

ÅGÄRD VID TJUVSTART:
Vid tjuvstart tillämpas FR 5.6.2 Tjuvstart

ANMÄLAN:
På SBF:s anmälningsblankett senast måndagen 2019.03.31 kl. 24.00 under adress:
Degerfors RC
Box 111
693 22 DEGERFORS
Eller via SBF:s hemsida

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Damer/Veteraner och Seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr. betalas tävlingsdagen.

ANTAL STARTANDE:
Antalet startande är maximerat till 100 st. ”först till kvarn”

PRISER:
Till alla finalister. (gäller även de 6 bäst placerade när det körs 4 omgångar)

HEMMAFÖRARE:
Hemmaförare skall hjälpa till efter tävlingen och får inte åka från banan innan allt är återställt.

VATTEN
Det vatten som finns på banan är inte dricksvatten.

ANSVAR:
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. Svenska Bilsportsförbundet, Degerfors Rally Club
och SMK Karlskoga samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för skador,
olycksfall och dylikt som inträffar.

UPPLYSNINGAR OCH EVENTUELLA ÅTERBUD:
Kvällstid: Perra 0586/582 77 073/041 81 43
Återbud senast 48 timmar före tävlingen vid senare återbud hela startavgiften.

REKLAM:
Ingen arrangörsreklam på bilarna.

AVLYSNING:
Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen om tävlingstillstånd inte erhålls, för få förare
anmäler sig eller i fall av fource majeure.

VÄLKOMNA
ORGANISATIONSKOMMITTÉN

