Inbjudan till Uthållighetstävlingen
Lördag 2018-02-10
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella, Svenska Bilsportförbundets
Nationella bestämmelser, ÖNBF:s bestämmelser samt denna tävlingsinbjudan
Tävlingen är miljöcertifierad
Tävlingsarrangör:

Vännäs Motorklubb

Tävlingsplats:

Flakabäck ”stadion” Vindeln

Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Racecontroller:

Ingemar Figaro
Sören Wiklund
Niklas Holmström

Tävlingsform:

4-timmars uthållighetstävling på en c:a 2 km slinga.
Klasserna är : Framhjulsdrivet och Bakhjulsdrivet.
Det TEAM som kör flest varv vid full tid utses som vinnare.
Vid lika sammanlagda varv avgör ankomsten för sista fullbordade
varv.

Fordon:

Bilen SKALL vagnboksbesiktas (utföres på tävlngsdagen)
Om ej sådan besiktning redan är gjord. Medtag vagnbok!!!
Kostnad vagnbok inkl. bes. 200:-. Bilen behöver EJ vara
registrerad, skattad, försäkrad i övrigt se reglementet.
http://web.sbf.se/regler/up/13/ETF_UTH_TL_regler.pdf
OBS! Medtag sista Reg. beviset på bilen!!!!!!

Startmetod:

Efter masterbil som kör ett varv och sedan i depå. Startordning lottas

Tidsplan:

08,00
08,15-09,15
09,30
10.00
14,00

Deltagare:

Minst 4 förare i varje team
Max 20 Team ev. gallring sker efter ankomstdatum
Samtliga förare SKALL inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF
(dock ej radiostyrd bilsport eller virtuell bilsport)
Bilsportlicens ”Enkel” utfärdas på plats.
Under körning SKALL det alltid vara två personer i bilen.

Depå:

Max-hastighet 5 km/h (gå fart).
Samtliga förarbyten SKALL göras i tävlingsdepån.
Det är fritt för varje Team att bestämma när förarbyte skall ske.
Varvprotokollet SKALL lämnas varje gång Teamet går in i depå.

070-671 21 77
070-255 58 53
070-571 57 35

Anmälan vid banan
Besiktning sker på anvisad plats.
OBLIGATORISKT förarsammanträde (vid klubbhuset)
Start i lottad ordning, uppställning till start 09,50
Målgång

Inga reparationer får ske i tävlingsdepån utan dessa MÅSTE ske i
parkeringsdepån.
Varje tävlingsbil SKALL använda tät presenning samt ett
uppsamlingskärl se: UTH 6 Miljö (SBF:s regler)
Tävlingsavgift:

Tävlingsavgift 1000:- / Team, Betalas tävlingsdagen (kan faktureras)
Bilsportlicens ”Enkel” 200:-/st.inkl.medlemsavgift (betalas
tävlingsdagen) per förare (kan faktureras)

Anmälan:

Anmälan sker på mail: vannas.mk@telia.com
senast söndag den 28 januari.
Anmälan ska bestå av :
1. Teamnamn
2. Kontaktperson / Teamledare samt mobilnummer och mailadress
Kontrollera att ni får svar på anmälan.
Startbekräftelse kommer att finnas på: www.vannasmotorklubb.se

Återbud / upplysningar: Stellan Forsgren
Roger Sandström

070-555 29 39
070-644 51 35

Avlysning:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten avlysa tävlingen om ej
minst 10 team anmält sig vid anmälningstidens utgång eller vid force
majeure. Information kommer att läggas ut på hemsidan.

Priser:

Hederspriser till de 3 främsta i varje klass.

Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen
risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Distriktet (SDF) arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person- och sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Övrigt:

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes person uppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att Vännäs Motorklubb inom
ramen för sin verksamhet oavsett mediaform, offentliggör
namnuppgifterna
Läs gärna igenom gällande tävlingsregler så du är väl uppdaterad.

Vi kommer att ha vår servering öppen hela dagen.
Hamburgare och korv samt kaffe .

Vännäs Motorklubb hälsar er varmt välkomna

