Mullsjöcup 3.
Söndagen 4 mars. 2018
INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella reglemente
och SBF:s & ÖNBF:s nationella tävlingsbestämmelser 2018,
samt denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande PM.
Tävlingen är miljöcertifierad. Tävlingen körs som lokaltävling
ARRANGÖR:
Vännäs Motorklubb
Box 21, 911 21 VÄNNÄS
Hemsida: www.vannasmotorklubb.se
E-post: vannas.mk@telia.com
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Administrativ chef
Säkerhetschef
Teknisk chef
Miljöchef
DOMARJURY
Domarordförande
Domare
ÖVRIGA
Teknisk kontrollant

Lennart Fransson
Magnus Jälmbrant
Simon Jälmbrant
Jan Carlsson
Peder Sjöström

070-657
070-644
070-315
070-380
070-632

49
16
19
10
00

42
17
71
65
40

Roland Åström

070-645 48 67

Lars Isaksson

TÄVLINGENS ART
Tävlingen körs som lokaltävling
Tävlingen omfattar ca 60 km totalt, varav ca 30 km specialsträckor/prov
Tävlingen körs efter Roadbook
På tävlingen finns 1 st serviceplats.
Internationella skyltar. Pilning sker enligt SBF:s nationella reglemente RY 4.2.2T.
Tävlingen köres med totaltid, Startmellanrum 3 min.
OBS! Rekognosering tillåten,
Om arrangören inte meddelar annat i inbjudan är det tillåtet att göra egna anteckningar vid
rally-tävlingar där arrangören tillåter rekognosering och inte tillhandahåller arrangörsnoter.
Detta oavsett Co-driver licens eller ej. De anteckningar som den tävlande i dessa fall tillåts göra
har arrangören eller SBF inget ansvar för. Därför är det tillåtet för den tävlande att i
tävlingsbilen använda vilka egna anteckningar som helst. Hur dessa tillkommit är helt fritt. Dock
får noter från ev. tidigare tävlingstillfällen på samma väg inte användas i tävlingsekipaget, ej
heller anteckningar framställda av annan än någon i besättningen.

TÄVLINGENS PLATS
Start och målplats, tävlingens HQ, administrativ incheckning är förlagt till Bygdegården Mullsjö,
Nordmaling.
Den officiella anslagstavlan finns vid HQ.
Förbesiktning sker vid Rönnbergs Garage Mullsjö, B-besiktning
Hamburgare & fika finns på tävlingsplatsen samt serviceplatsen
TIDSPLAN
Rallyts officiella tävlingstid finns angiven vid HQ. Fröken ur gäller. Tel. 90 510
Onsdag

180228

kl. 18,00

Sista anmälningsdag

Söndag

180304

kl. 08,00
kl. 08,00-09,00
kl. 08,00-10,30
kl. 08,15-10,00
kl. 10,30
kl. 11,00

Banan offentliggörs
Administrativ incheckning öppen vid HQ
Rekognosering
Teknisk kontroll
Startlista anslås vid HQ
Första start, Bygdegården, Mullsjö

DELTAGARE OCH GALLRING
Förare med svensk/internationell licens samt utländsk förare med EU-licens äger rätt att tävla.
Licensen skall vara giltig.
Max 40 startande.
STARTORDNING
Ungd-rally/ ÖNBF-Classic / App. K / Standard Rally / VOC Mekonomen / Grp A,N,H,NS,R 2 wd /
Grp A,N,H,NS,R 4 wd
DELTAGANDE BILAR
Ungd-rally / ÖNBF-Classic (Ekonomi -82, VOC Mekonomen 240 B 23) / Appendix K /
Rally Standard (Grp övriga, Grp F FWD, Grp N -1400, R1,) /
VOC Mekonomen (Grp F RWD, VOC Mekonomen Rally / Grp A,N,H,NS,R 2 wd /
Grp A,N,H,NS,R 4 wd
REKLAM
Ingen reklam kommer att anbringas
LAGTÄVLAN
Lagtävlan förekommer ej.
DÄCK/DUBB
Däck & dubb enligt SBF:s reg.lista för vintersäsongen 2017/2018 är tillåtna.
SERVICE, MILJÖ, TANKNING
Servicebestämmelser ska följas.
Miljöföreskrifter enligt gemensamma bestämmelser G 2.
SBF:s miljökodex ska följas.
FILM- OCH VIDEORÄTTIGHETER
Tillhör Svenska Bilsportförbundet.
TÄVLINGSAVGIFT
Ungdomsrally
ÖNBF-Classic
Appendix K
Rally Standard
VOC Mekonomen
Grp: A,N,H,NS

25 årFritt
500:1000:1000:1000:1000:-

-25 år (*ÖNBF-förare)
300:300:300:300:300:-

* Förare tävlande för klubbar inom Övre Norra Bilsportförbundet som till och med
kalenderåret 2018 fyller 25 år (födda 1993 eller senare) betalar 300:- i tävlingsavgift.
Efteranmälningsavgift 500:-,
Tävlingsavgifter betalas tävlingsdagen
Kortläsare finns tävlingsdagen samt Swish nr: 123 601 05 32
Följande ingår i tävlingsavgiften:
- en uppsättning roadbook
- ett officiellt program
- startnummer för tävlingsbil
ANMÄLAN
Den som önskar delta i Mullsjöcup 3 ska noggrant fylla i alla uppgifter på SBF:s
anmälningsblankett samt mailadress och skicka den till:
Resultatsevice, Lars Gren Munkarp 108 243 91 HÖÖR
eller via RESULTATSERVICE hemsida: www.resultatservice.com
Skriftlig anmälan ska vara arrangören tillhanda 2018-02-28 kl. 18,00.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
Vederbörande personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
Arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgoifterna
Startbekräftelse & PM 1 kommer att skickas ut via mail för dem som meddelat detta
samt det läggas ut på www.vannasmotorklubb.se
ÅTERBUD
Alla återbud sker till mail: vmkanmalan@telia.com
AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med ÖNBF och domare avlysa tävlingen om
inte minst 20 st. deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare,
myndighet, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. Arrangören förbehåller sig rätten
att varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras som säkerhetsskäl eller force majeure samt
ändringar som SBF/ÖNBF kan komma att besluta.
PRISER
Hederspriser
Avslutning av Mullsjöcup sker på Hotell Vännäs i april. Mer info. kommer senare
ANSVAR
Den som deltager i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriksförbund (SDF), arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador
som under tävling drabbar deltagaren.
UPPLYSNINGAR
www.vannasmotorklubb
Lennart Fransson

070-657 49 42

VÄLKOMNA !

