Lycksele Motorklubb
ÖNBF FM 2019 deltävling

RacingSpecial
Lycksele Motorklubb inbjuder till deltävling FM Racing Special 2019 lördag den 14
september 2019 på motorstadion i Lycksele. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse
med FIA:s internationella, SBF nationella och ÖNBF bestämmelser samt dessa
tilläggsregler. Tävlingen är miljöcertifierad.
Arrangör

Lycksele Motorklubb, Vilhelminavägen 3, 92135 Lycksele 070-5891075

Tävlingsbana

Motorstadion i Lycksele

Datum

Lördag den 14 september, med första start kl. 11.00

Tävlingsledare

Leif Sjöström

Vännäs MK

070-614 43 17

Teknisk kontrollant Staffan Rönnmark

BK Dundret

070-320 38 39

Teknisk Chef

Ingemar Jonsson

Lycksele MK

070-269 33 27

Domarordförande

Roger Andersson

Umeå AK

070-586 61 32

Miljöchef

Mats Gustafsson

Lycksele MK

070-323 43 94

Deltagare

Tävlingen är öppen för alla innehavare av giltig förarlicens för 2019 i
respektive klass enligt ÖNBFs FM reglemente. Förare får enbart deltaga
med samma bil i en klass.

Klasser

Klass 1-12 enligt FM reglemente 2019
samt Folkrace, inbjudansklass

Däck:

Enligt gällande FM reglemente 2019
Folkrace, fritt dock ej dubbdäck

En medåkande (ej nödvändigtvis en kartläsare) tillåts i rallybilar,
prova på licens kan lösas på plats 200 kr.
Priser

Hederspriser till 1an, 2an och 3an i varje klass.

Gallring

Vid 50 eller fler startande förbehåller sig arrangören rätten till fri
gallring enligt FM reglemente.

Avlysning

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen helt, i samråd med domaren och
ÖNBF, om ej erforderligt antal förare anmält sig till tävlingen innan
anmälningstidens utgång.

Poängfördelning

Enl FM reglemente 2019

Genomförande

Tre st, tidkörningar genomförs
I övrigt enligt regelverket för DM/FM i Racing Special 2019

Startordning

Klassvis, startnummerordning omg 1-2. Omgång 3 startas med
långsammaste tiden i klassen först.

Tjuvstart

Vid tjuvstart diskvalificeras den tävlande ur omgången.

Särskiljning

Om tävlande erhåller samma slutresultattid, så särskiljs de tävlande åt
genom tid i sista kval, tid i näst sista osv..

Tidplan:

Lördag 14 september
Tidplan kommer i startbekräftelse.
11.00 Första start

Miljökrav
enligt G2

Bland annat: Tävlande ansvarar för att inget läckage uppstår. Tät
presenning eller absorberingsmatta ska alltid användas under tävlingsbil
vid service, oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det
täcker hela bilens storlek. Brandsläckare 6kg pulver rekommenderas
finnas lättåtkomligt placerat hos varje ekipage på dess depåplats.

Startavgift

Samtliga klasser 500 kr
Juniorer i alla klasser: 200 kr
Efteranmälningsavgift: 200 kr

Anmälan

Anmälan skall vara fullständigt ifylld till arrangören,
tillhanda den 9 september till adress:
Fyll i din anmälan på följande formulär.
https://forms.gle/waCXEKd2jN8pe8wT6

Startbekräftelse

Läggs upp på Lycksele MKs hemsida. www.lyckselemk.se

Upplysningar
och återbud:

Eventuella återbud skall meddelas arrangören senast 48 timmar innan
tävlingen
För mera information:
Johan Haraldsson 072-205 81 06
För återbud:
Anna Öbrand
070-339 26 40

Ansvar

Deltagande i tävlingen sker på egen risk. FIA, SBF, ÖNBF, LMK och
dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade
skador, olycksfall eller dyl.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i
tävlingen har vederbörande samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, samt att
arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform
offentliggör namnuppgifterna.

LYCKSELE MOTORKLUBB HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL

Racingspecial 2019

