Vem är snabbast på Tossebergsklätten?
Fryksdalens Motorklubb bjuder in till

Drivers Open Söndagen
den 24 september 2017
Tävlingen sker på Tossebergsklätten, Sunne. Skyltat från E45:an.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser och lokala regler samt
denna tävlingsinbjudan. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsledningens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör namnuppgifter.
För vem? Tävlingen är öppen för alla från 15 år med någon form av tävlingslicens hos SBF, har du en vilande
tävlingslicens måste du lösa ut denna. Har du fyllt 18 år och har körkort kan du lösa en PR licens.
Mer information finns på SBFs hemsida: http://web.sbf.se/regler/up/13/Drivers%20Open.pdf
Bilen Tävlingen är öppen för personbilsregistrerade bilar, försäkrade och med godkänd besiktning på svensk
Bilprovning. Bilen skall vara i originalskick, inga tävlingsbilar är tillåtna. Endast däck av ”Svenssontyp” med
godkänt mönsterdjup. Tävlingsdäck är inte tillåtna!
Bilens vikt och prestanda skall överensstämma med bilens registreringsbevis.
Bilens registreringsbevis, försäkringspapper och senaste besiktningsprotokoll skall medtagas till tävlingen.
Försäkringar - Bilens trafikförsäkring gäller för skador mot 3:e man
- Föraren är försäkrad via licensen
- Eget fordon är ej försäkrat!
Säkerhets- Hjälm, trepunktsbälte.
utrustning
Allt löst skall vara borttaget, även reservhjul. Batteriet skall sitta ordentligt fast.
Licenser
- PR-licens (från 18 år) eller Tävlingslicens i någon SBF sportgren, (alltså även kartläsare/
co-driver och Radiostyrd bilsport). Körkort för personbil krävs i båda alternativen ovan.
Juniorer från 15 år som innehar juniorlicens i Crosskart, Dragracing, Folkrace, Rally, Racing,
Rallycross eller Kartinglicens. OBS måste ha person med körkort för transport av tävlingsbil
från SS till service (allmän väg!).
Genomförande Tävlingen genomförs på en ca 2,2 km lång bana på asfalt, som körs 3 ggr.
Bästa sammanlagda tid av alla 3 åken räknas. Särskiljning: SS3, SS2
Tävlingsavgift 400 kr för förare med giltig tävlingslicens hos SBF.
250 kr för PR-licens.
100 kr extra för ej förannmälda
Alla avgifter betalas på tävlingsdagen.
Delad bil är tillåtet (anges TYDLIGT vid e-anmälan) max två förare per bil.
Ant. Startande Max 40 startande.
Ansvar
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet
(SBF), Specialidrotts-distriktsförbund(SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan
vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Organisation

Tävlingsled.
Teknisk Chef:

Tina Jacobsson, 070-648 84 04
Jan-Åke Andersson, 070-659 24 67

Anmälan

Föranmälan är önskvärd, via e-anmälan på E-anmälan: görs till
www.raceconsulting.com , skriftlig görs till: RC Sport & Design AB,
Uddeholms v. 10, 683 30 Hagfors

Tidsplan

Anm.+ besiktning:
Rekognosering
Förarmöte
Första start:

07.00 – 09.30
09.30
10.30
11.00

Resultatlista anslås vid sekretariatet efter tävlingen avslutats.
Resultatlista delas ej ut utan publiceras på www.motorsportivarmland.nu

Korv, hamburgare och dryck kommer att finnas på tävlingsplatsen. Välkomna!!!

