INBJUDAN
TILL SVEALANDSCUPEN I RALLYCROSS PÅ VÄSTERÅS
MOTORSTADION DEN 14-15/5 2011.
Västerås Motor Sällskap inbjuder till andra och tredje deltävlingen i Svealandscupen och DM
för Sö/Vä BF. Tävlingarna anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser, reglemente för Svealandscupen, DM reglemente för Sö/Vä BF.
1. Arrangör

Västerås MS, Box 7007 720 07 Västerås.

2. Tävlingsledare
Btl/Racecontroller
Btl
Btl/Miljöchef
Tekn.kontrollant
Teknisk chef
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör

Ann-Mari Bergström 070-2148422
Arne Eriksson, Strängnäs AMS
Anders Johansson
Bert Svanberg
Ralf Berglund
Bosse Söderberg
Maria Lundgren
Bo Ståhlberg

3. Domarordförande

Rolf Lind, Strängnäs AMS

4. Tävlingsform

Hastighetstävling för rallycrossbilar på permanent bana.

5. Plats

Västerås Motorstadion. Vägbeskrivning till banan finns på
www.vasterasms.se under ”Hitta oss”.

6. Tidsplan

Depån öppnar fredag
Anmälan och besiktning fredag
Grinden hålls stängd
Anmälan och besiktning lördag
Förarsammanträde på startplattan
Träning klassvis 1-2-4-6
Första start
Anmälan till söndagens tävling
Grinden hålls stängd
Söndag anm/besiktning vid behov
Förarsammanträde på startplattan
Träning klassvis 2-4-6-1
Första start

14.00
18.00-21.00
22.00-06.00
06.30-08.00
08.30
09.00-10.00
10.30
19.00-20.00
22.00-06.00
07.30-08.00
08.30
09.00-10.00
10.30

Resultatlistor anslås på officiella anslagstavlan efter att varje
omgång är genomförd.
Prisutdelning sker direkt efter att finalerna är avslutade.
7. Deltagare

Klass 1 Supernationell. Klass 2 Supernationell 2400cc.
Klass 4 2150cc. Klass 6 Juniorer max 2150cc.

8. Tillåtna bilar

Enligt reglemente för respektive klass. (Se ovanstående.)

9. Anmälningsavgift

Seniorer 700 kr och Juniorer 200 kr.
Efteranmälan +300 kr. Telefonanmälan +300 kr.
50 kr extra avgift för deltagande i DM.

10. Anmälan

Anmälan skall vara Västerås MS tillhanda senast den 8/5 2011.
Anmälan sker elektroniskt via www.datapolen.se
El finns EJ, kom ihåg att ange busslängd i rutan längst ner i
anmälningsformuläret!

11. Avlysning/Ändring

Västerås MS förbehåller sig rätten till varje ändring av säkerhetsskäl eller force majure. Gäller även ev. ändringar från SBF.
Organisationskommittén kan i tvingande fall efter samråd med
styrelsen för Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund ändra
i regelverket under pågående säsong.

12. Reklam

Om avtal finns med sponsor/sponsorer för cupen skall
dennes/deras reklam anbringas synligt på tävlingsbilen enligt
skiss på Svealandscupens officiella hemsida. Friköpning kan
ske mot erläggande av 10 000 kr till cupen per tävling.

13. Poängberäkning/
Särskiljning/Priser

Placeringspoäng enligt fallande skala: 20-17-15-13-12-11-10-9-87-6-5-4-3-2-1. Resultatlistan är underlag för tilldelning av poäng.
Deltagarpoäng (2) utdelas till samtliga som har fått platssiffra
i någon omgång. Priser i form av pokaler med placeringsgravyr
utdelas till alla finalister.

14. Upplysningar

Anders Johansson 021-4704804.

15. Återbud

Ann-Mari Bergström 070-2148422
Avanmälan senare än 24 timmar, 350 kr.
Utebliven avanmälan, 700 kr.

16. Genomförande

Körschema enligt reglementet.
Kval i 3 omgångar där tid och platssiffra erhålls.
Omgång 1 och 2 förlottas efter att anmälan har stängt.
Omgång 3 lottas i pausen efter omgång 2.
Startspår lottas med bollmetoden. Startuppställning 5 bilar i bredd.
Tvåminutersregeln tillämpas. 3 varv körs i kvalomgångarna
och 5 varv i finalerna.
Vid tjuvstart ett i heatet, tidstillägg 3 sek. Vid andra tjuvstarten
i heatet medför det automatiskt uteslutning ur heatet, oavsett
vem som tjuvstartat.
Alla A-finalister ställs upp i Parc Fermé.

17. Media/PR

Anders Johansson 021-4704804.

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

Välkomna till Västerås MS och Motorstadion!

