Inbjudan till
Snöyran 4 timmars bilrace
Lag-/Företagstävling
Lördag 2020-03-14
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna inbjudan
samt tillkommande PM. Tävlingen är Miljöcertifierad.

Arrangör:

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

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion

Tävlingsledare:

Johan Haraldsson 072-2058106

Teknisk chef:

Ingemar Jonsson 070-2695081

Race Controller:

Robert Sjöberg 070-5728403

Tävlingsform:

4-timmars uthållighetstävling, Nya Tävlingsformer

Klasserna:

Framhjulsdrivet, Bakhjulsdrivet och Ungdomslag(under 18år)
Det TEAM som kör flest varv vid full tid utses som vinnare. Vid
lika sammanlagda varv avgör först över mållinjen. ENDAST
STANDARDDÄCK FÅR ANVÄNDAS

Fordon:

Bilen ska vagnbokbesiktas på tävlingsdagen om ej sådan besiktning
redan är gjord. Medtag vagnbok om sådan finns! Kostnad vagnbok inkl. bes.
200: -. Bilen behöver EJ vara registrerad, skattad, försäkrad i övrigt se
reglementet.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/enkel-bilsp
ort-nya-tavlingsformer/2017/publicerat/uth_tl_2017.pdf
OBS! Medtag sista registreringsbeviset på bilen om den ska ha
vagnbok!!!!

Startmetod:

Efter masterbil som kör ett varv och sedan in i depå och då går
starten.
Startordningen lottas inför första start.

Tidsplan:

09.00-09-30 Anmälan (klubbhuset)
09.00-09.45 Besiktning sker på anvisad plats.
10,00 OBLIGATORISKT förarsammanträde (vid klubbhuset)
10.30 Start i förlottad startordning, uppställning till start
11.30 Pace Car ut, insaml tidkort i bandepån. 5 min paus
12.30 Pace Car ut, insaml tidkort i bandepån. 5 min paus
13.30 Pace Car ut, insaml tidkort i bandepån. 5 min paus
14.30 Målgång, insamling av tidkort i sekretariat.

Deltagare:

Minst 2 förare och max 8 förare i varje team.
Rena ungdomslag(under 18 år) tävlar i egen klass, med egna priser.
Max 20 Team ev. gallring kan ske av arrangören
Samtliga förare SKALL inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF (dock ej
radiostyrd bilsport eller virtuell bilsport) De som saknar tävlingslicens, kan köpa
en engångslicens på tävlingsdagen. Den kostar 150 kr, och innehåller
försäkring om olyckan skulle vara framme. För att lösa engångslicens krävs
körkort eller körkortstillstånd.
Under körning SKALL det alltid vara två personer i bilen.

Depå:

Max-hastighet 5 km/h (gång fart).
Samtliga förarbyten SKALL göras i tävlingsdepån/mekdepån Det är fritt för varje
Team att bestämma när förarbyte skall ske. Tankning får ENDAST ske på
anvisad plats i mekdepån. Varvprotokollet SKA bytas varje gång teamet byter
chaufför. Inga reparationer får ske i tävlingsdepån utan dessa MÅSTE ske i
mekdepån.
Varje tävlingsbil SKALL använda tät presenning samt ett uppsamlingskärl under
bilen, se:
UTH 6 Miljö (SBF:s regler)

Startavgift:

Startavgift 500: -/ Team (Betalas tävlingsdagen, kan faktureras)
OBS! Lag bestående av ungdomar under 25 år har 300 kr i startavgift.
Ungdomslag under 18 år 0:- i startavgift
Medlemsavgift LMK om du inte redan är medlem(200:-/ år)

Räkneexempel på ett lag med 4 personer som ej är medlem, ej
tävlingslicens och ny obesiktad bil.
500 kr startavgift 800 kr medlemsavgift LMK 600 kr tävlingslicens ”Enkel”
200 kr vagnbok 2100 kr totalt (nästa tävling behöver man bara betala
startavgift och tävlingslicens, förutsatt du fortfarande är medlem i LMK)
Anmälan:

Anmälan sker på mail: johan.haraldsson@lyckselemk.nu senast 11/3
kl.19.00

Anmälan ska bestå av: 1. Teamnamn
2. Kontaktperson/Teamledare samt mobilnummer och
mailadress
Kontrollera att ni får svar på anmälan. Startbekräftelse kommer
att finnas på: www.lyckselemk.se
Återbud/upplysningar: Johan Haraldsson mobil: 072 - 205 81 06,
tekniska frågor: Bertil Carlsson: 070-399 35 32
Ingemar Jonsson 070 - 269 33 27
Avlysning:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten avlysa tävlingen om
inte minst 10 team anmält sig vid anmälningstidens utgång eller
vid force majeure. Information kommer att läggas ut på hemsidan.

Priser:

Hederspriser till vinnarna i varje klass.

Ansvar:

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

Övrigt:

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att Lycksele Motorklubb inom ramen för sin verksamhet oavsett
medieform, offentliggör namnuppgifterna
Läs gärna igenom gällande tävlingsregler så du är väl uppdaterad. Vi
kommer att ha vår servering öppen hela dagen. Hamburgare och korv
samt kaffe.

Lycksele MK hälsar er varmt välkomna till Motorstadion.

