INBJUDAN
RALLY
Lappkastet – 2020-02-22
Tävlingen:
Lokaltävling, Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt
denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande PM.
Tävlingen är miljöcertifierad
Ansvar:
Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF) Specialidrottsförbundet (ÖNBF), arrangören eller funktionärer
kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person och/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren/deltagarna.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt
till att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att
arrangören inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare i
tävling/uppvisning på̊ väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring
med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfälligt 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 thirdpart 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-part liability insurance hold by The Swedish
Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing the accident is for
the
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.

Arrangör:

Lycksele Motorklubb, Vilhelminavägen 3, 921 35 Lycksele
Hemsida: www.lyckselemk.se E-postadress: kansli@lyckselemk.nu

Organisationskommitté:

Calle Johansson, Rolf Carlsson, Ingemar Jonsson, Johan
Haraldsson, Åke Bäckström och Bertil Carlsson

Tävlingsledare:
Teknisk chef:
Miljöchef:
Administrativ chef:

Johan Haraldsson
Ingemar Jonsson
Anders Nilsson
Anna Öbrand

Tävlingsform:
sammanlagt på ca

072-205 81 06
070-269 33 27
070-322 34 80
070-339 26 40

Tävlingen körs som rally, lokaltävling, med mycket bra vägar,
120 km varav ca 53 km som körs som 4 st. specialsträckor.
Engelsk pilning med internationella skyltar och tidtagning.
Egen rekognosering, max 2 varv.

Service, Tankning:

Servicebestämmelser ska följas.
All försäljning på serviceplats skall godkännas av tävlingsledningen.

Miljökrav

enligt G2

Övriga miljökrav

Nedskräpning på området är förbjudet. Avfall som uppkommer under tävlingen
Ska sorteras enligt LMKs riktlinjer för arrangemanget. Eget uppkommet avfall får
medtas av föraren/teamet.

Straffavgift

Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt
att ta ut miljöavgift på á 300 kr för de förare/bilar som inte rättar sig efter
dessa regler.

Tävlingsplats:

Start och mål: Maxmoduler, Barkvägen 2 i Lycksele.

Besiktning:

Besiktning sker på Maxmoduler, Barkvägen 2 i Lycksele

Startbekräftelse:

Anslås på www.lyckselemk.se i form av startlista + PM1.

TIDSPLAN:

Lördag 2020-02-22:

Anmälan:
Besiktning:
Sista anmälan:

08.00 - 09.30
08.00 - 10.00
Måndag 17 februari kl 19.00

Banans offentliggörande:
Egen rekognosering:
Första start:

2020-02-21 kl. 12.00
08.00 - 11.00, max 50 km/h på SS.
12.00

Slutbesiktning:

Efter målgång

Resultatlista:

Anslås löpande efter bilarnas målgång på målplatsens anslagstavla

Prisutdelning:

Efter prel. Resultatlista anslagits.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för förare med giltig rallylicens 2020 samt
Debutanter och Ungdomsrally.

Bilklasser

Ungdomsrally / ÖNBF-Classic (Ekonomi -82 / VOC 240 B 23 -86) /
Appendix K / Rally Standard (Grp F, Grp F FWD, Grp E, R1, Grp N -1400) /
VOC Mekonomen (Grp F RWD, VOC Mekonomen) / Rally 2 WD (Grp
A,N,H,NS, R2, R3) / Rally 4 WD (WRC,Grp A,N,H,NS,R4,R5)

Startordning:

Meddelas i startbekräftelse

Reklam:

Arrangören förbehåller rätten att anbringa reklam

Service:

Service endast på angiven serviceplats på Start och Målplats.

Antal däck:

Enligt DM/FM-bestämmelser för 2020.

Tävlingsavgifter:

25 år->
Ungdomsrally
A, B och C-förare

1000:-

under 25 år(*ÖNBF-förare)
Fritt
300:-

Tilläggsavgift vid efteranmälan 500: Tävlingsavgifter betalas vid anmälan till tävlingen..
Återbud efter klockan 07.00 fredag 21/2-2020 debiteras 500: Kortdragare finns samt Swish nr: 123 122 36 27
Anmälan:

Anmälan skall vara Lycksele MK tillhanda senast:
Måndag den 17 februari kl 19.00 till e-post:
johan.haraldsson@lyckselemk.nu
I och med er anmälan till Lappkastet samtycker ni till att vi publicerar
de tävlandes namnuppgifter såsom förare, co-driver och ev. anmälare på Internet.

Avlysning:

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej erforderligt antal anmält sig vid
Anmälningstidens utgång, uteblivna tillstånd eller Force majeure.

Priser:

Hederspriser delas ut i samtliga klasser..

Upplysningar och
återbud:
Dispens:

Upplysningar/ Återbud:
Johan Haraldsson 072 - 205 81 06

Ansökan om dispens från hastighetsbestämmelser inlämnad.

Olja och Bensin:

Circle K, Shell/Preem, OKQ8 och Hällamacken finns i Lycksele tätort

Anslagstavla:
Telefonnummer
tävlingsdagen:
Boende:

Officiella anslagstavlan finns uppsatt i anslutning till sekretariatet.
Meddelas vid anmälan tävlingsdagen
Lycksele MK rekommenderar följande boendealternativ:
Hotell Lappland, Lycksele
0950-370 00
Ansia Resort, Lycksele
0950-100 83

