Vallentuna MK bjuder in till

YRC-Sprinten
Söndagen den 8 september 2019
MINST 10 000 kr i prispengar skänkta av SNAP OFF
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsreglemente samt
Upplands- och Stockholms Bilsportförbunds reglemente. Tävlingen ingår som deltävling nio i Östra Sprintcupen.
Arrangör: Vallentuna MK, www.vallentunamk.se, e-post: info@vallentunamk.se
Org.kommitté: Tävlingsledare
Banchef
Säkerhetschef
Publiksäk.chef
Teknisk chef
Bitr. Teknisk chef
Administrativ chef
Miljöchef
Domarordf:
Bosse Svensson
Domare:
Jöran Pettersson
Teknisk kontr: Mario Fincken

Stefan Jägerhult
Nisse Andersson
Håkan Holm
Pär Lodén
Arne Wallén
Mårten Egertz
Kent Irebrand
Ola Irlander

08-512 407 19
08-511 799 49
08-511 805 05
08-512 400 24
08-582 448 78
08-511 728 76

08-27 66 11

073-216 06 05
070-750 30 10
070-516 07 48
070-779 43 44
070-756 54 30
073-072 46 12
070-286 78 32

070-242 09 56
070-216 92 02
070-841 95 55

Tävlingsform: Nationell Rallyspecial som genomförs som rallysprint, på en 2,5 km lång byväg av god
standard. Tre åk körs, alla åk räknas in i slutresultatet.
Tävlingsplats:

Vallentuna, tel. till tävlingsledningen 070-511 80 15
Tävlingscentrum kommer att vara placerat i anslutning till målet på specialsträckan.

Tidsplan:

2019-07-25
Offentliggörande av inbjudan, anmälningstiden börjar.
2019-09-01 18.00
Ordinarie anmälningstid utgår.
2019-09-08 07.00
B- besiktningen och sekretariat öppnar, banan offentliggörs.
2019-09-08 10.00
Mastervarv
2019-09-08 10.30
Förarsammanträde.
2019-09-08 11.00
Första start.
2019-09-08 14.30
Ca tid för första bil mål, slutbesiktning vid ankomst till depån
Resultatlistan anslås vid sekretariatets anslagstavla
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling.

Deltagare:

A, B och C-förare, samt ungdom. Antal deltagare är begränsat till ca 80 st. EJ tillåtet att dela
bil. Ev. gallring sker efter 1: anmälan som inte har inkommit inom anmälningstidens utgång, 2:
Poängtagare i Sprintcupen företräde, enligt poängställning 3: Fritt arrangören.

Startordning:

Klass 1 4WD, Klass 2 2WD exkl. bilar i klass 3, Klass 3 Grp F inkl Grp N <1600cm3(inkl
VOC), Klass 4 Grupp E, Klass 5 FIA Appendix K homologerade bilar, ej 4wd, Klass 6
Ungdom
Klass 6, 4, 5, 1, 2, 3.

Reklam:

Ev. arrangörsreklam enligt gällande reglemente och enligt PM.

Lagtävlan:

Ingen lagtävlan.

Bilklasser:

Särskilda best: Tävlingen arrangeras enligt Öppna Östra Sprintcupens reglemente 2019 V3. Träning är inte
tillåten. Tävlande som påträffas på tävlingsbanan utan giltigt skäl efter inbjudans
offentliggörande kan nekas start. Vägföreningen har påtalat detta som ett krav.
Tävlingsavgift: 900 kr varav 80kr är avgift till Öppna Östra Sprintcupen, varav 100 kr är för förstärkt säkerhet
betalas även av de med fri start. Ungdom ingen avgift. Avgiften betalas tävlingsdagen. Vid
återtagen anmälan senare än 1 september kl. 1800 eller uteblir tävlingsdagen debiteras
administrativ avgift om 200 kr.
Anmälan:

Internetanmälan via www.motorsportsidan.se, alt brevledes till Vallentuna MK co Nils Erik
Andersson, Haga v 17 18635 Vallentuna. Sista anmälningstidpunkten är 1 september kl.
1800. Om PR-licens skall nyttjas skall det framgå i anmälan.
PM återfinns på Vallentuna Motorklubbs hemsida, där även resultatet återfinns efter tävling:
www.vallentunamk.se,

Avlysning:

Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid otjänlig väderlek, mindre än 40
anmälningar, eller annan anledning som domarna godkänner.

Priser:

5 000 kr i prispengar till snabbast sträcktid i 2 WD respektive 4 WD. Prispengarna är skänkta
av Snap Off. Ev. vinstskatt betalas av pristagaren.
Inteckning i vandringspris till snabbast 2 WD respektive, vilka erövras efter tre inteckningar.
Hederspriser enligt Östra Sprintcupens reglemente

Efteranmälan: Kan ske kvällstid till telefon 070-511 80 15. Efteranmälningsavgift är 200 kr
Återbud:

Återbud till tävlingen kan göras kvällstid på VMK:s klubbtelefon 070-511 80 15

Upplysningar: Lämnas av tävlingsledare eller banchef enligt ovan.
Ansvar:

Den som deltar i tävlingen, gör detta under eget ansvar och på egen risk. F.I.A, Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund (SFD), arrangör eller funktionär kan sådeles
inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen drabbar
deltagaren.

Personuppg.:

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataprogram/register samt
att arrangören inom ramen för sin verksamhet och oavsett mediaform offentliggör
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
bristfällit 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 = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner
kronor.
Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden:
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have thirdparty liability insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the
insurance not comply with Swedish laws the third party liability insurance hold by The Swedish
Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing
the accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % of 46 500 SEK
= 9 300 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.

