Mölndals Bilsportklubb inbjuder till
MölndalsTrippen
lördagen den 9 juni 2018
Tävlingen ingår i
Svenska Regularitycupen

Koncept
Mölndals Bilsportklubb inbjuder till regularitytävling som anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets (SBF:s)
tävlingsbestämmelser, med dessa tilläggsregler samt ev. tillkommande PM. Tävlingen ingår i Svenska
Regularitycupen 2018.
Arrangör

Mölndals Bilsportklubb (MBSK)

Organisationskommitté

Kurt Fredrixon, Tävlingsledare 070-559 08 90
Bernt Eriksson, Bitr. tävlingsledare och banläggare 070-721 33 82
Gerhard Johansson, Banläggare 076-846 56 14
Olof Lundberg, Banchef 070-337 07 49
Mathias Fredrixon, 0705-19 18 06
Martin Mossberg, Teknisk chef 073-541 21 23

Domare

Jonas Öhman, Vara MK 070-580 51 15

Start/målplats

Hjortgården, Sandbergsvägen 14, 441 39 Allingsås.

Tider

Måndag 9 april
Söndag 3 juni
Lördag 9 juni

09.00-10.00
10.15
11.00

Anmälan öppnar
Sista dag för anmälan
Besiktning och incheckning
Förarsammanträde. Genomgång för
korta banan direkt därefter
Första start. Vid Börjessons Bil.
Startmellanrum 2 minuter
Flytande starttider.

Tävlingsform

Regularity enligt SBF.

Tävlingsbana

Banan är 150 km. Den består av 7 st. regularity-sträckor på asfalt- och grusvägar av
god kvalité. 1 orienteringsetapp ingår. Sammanlagt regularitysträckor på 72 km och
23 km orienteringsetapp. Hela tävlingen körs efter roadbook samt kartor på
orienteringsetappen. Hastighetsangivelser beskrivs i roadbook. Öppna och hemliga
tidskontroller samt passerkontroller förekommer.

Tävlingsbana Kort

Enklare och kortare bana för de som vill prova Regularity. Banan är ca.85 mil lång.
Den består av 3 st. regularity-sträckor på asfalt- och grusvägar av god kvalité.
Sammanlagt regularity på 35 km. Hela tävlingen körs efter roadbook.
Hastighetsangivelser beskrivs i roadbook. Hemliga tidskontroller samt
passerkontroller förekommer. Obligatorisk genomgång före start.

Licenser

Krävs av både förare och kartläsare enligt följande alternativ:
– Prova på licens/engångslicens för 150 kr per tävling kan lösas på startplatsen.
– Bilsportlicens Enkel för 380 kr kan anskaffas via SBF ”Lots”. Medlemskap i SBFansluten klubb erfordras.
– Utländska deltagare tävlar på hemlandets licenser.

Tillåtna bilar/Klasser

Bilar av årsmodell 1990 eller tidigare Klass Klassisk
Klass Modern Övriga bilar.
Kort bana: Alla bilar tillåtna.

Utrustning

Enligt SBF:s regler ska bilarna vara utrustade med två varningstrianglar och
förbandskudde.
Tripmätare enligt bilaga till Reg 5.3
Mobiltelefoner skall vara avstängda och får endast användas i nödsituation.

Besiktning, incheckning
Besiktning

Besiktning i anslutning till Hjortgården parkering. Detaljerad plats meddelas i PM.
först och incheckning inne i sekretariatet i Hjortgården därefter.
Förarsa

mmanträde
Obligato
riskt förarsammanträde kl. 10.15 i Hjortgården.
Anmälningsavgift

1300 SEK. Insättes på Bankgiro 815-5210 eller på Plusgiro 775206-6 och skall vara
arrangören tillhanda senast söndag 3 juni.
För utländska deltagare är startavgiften SEK
Utländska ekipage kan betala på tävlingsdagen. 1100 SEK
För avgiften får man: 2 st. enklare maträtt efter målgång, lån av GPS-logger och i
startkuvertet ligger kvitto på betald anmälningsavgift, roadbook, översiktskarta,
startlista, tabeller för beräkning av körtider med förekommande medelhastigheter,
startnummer, tidkort samt PM.

Anmälningsavgift Kort bana 700 SEK. Insättes på Bankgiro 815-5210 eller på Plusgiro 775206-6 och skall vara
arrangören tillhanda senast söndag 3 juni. För startavgiften får man: 2 st. enklare
maträtt efter målgång, lån av GPS-logger och i startkuvertet ligger kvitto på betald
anmälningsavgift, roadbook, översiktskarta, startlista, tabeller för beräkning av
körtider med förekommande medelhastigheter, startnummer, tidkort samt PM.
Anmälan

Fullständig anmälan ska vara arrangören tillhanda senast söndag 3/6 2018 via
anmälningslänken på www.molndalsbilsport.se
Under rubriken Tävlingar/Anmälan. Ange mail-adress vid anmälan. Ev. efteranmälan
kostar 1500 SEK. (gäller ej Korta banan)

Startlista, PM

PM, start- och resultatlistor sänds ut elektroniskt dvs. via mail.

Avlysning

Enligt SBF:s reglemente.

Prisbedömning, priser

Prisutdelning kommer att ske för varje klass.

Prisutdelning

I Hjortgården 1 timme efter att sista tävlande gått i mål i resp. klass samt alla ev.
protester är avgjorda.

Återbud

Vid återbud senare än 36 timmar före start uttages en administrationsavgift på
400 SEK. Vid uteblivande utan att återbud lämnats behåller arrangören hela
anmälningsavgiften.

Respittid

30 minuter. Kan av domaren förlängas.

Reklam

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilen.

Servering

Serveringen i Hjortgården öppnar kl. 08.30.

Försäkringar

Enligt G5, dvs. enligt resp. försäkringsbolag.

Ansvar

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

Tidtagning

GPS-tidtagning används.

PUL

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, oavsett medieform offentliggör
namnuppgifterna.

Logi

Logi Stadshotellet i Alingsås

Internet

Anmälda ekipage, startlista och PM finns på klubbens hemsida:
www.molndalsbilsport.se

Upplysningar

Kontaktperson:
Bernt Eriksson +4670-721 33 82 bernt.eriksson2@comhem.se

VÄLKOMNA

