
 
 

       
 

 

INBJUDAN TILL 

Morgongåva-Svängen 2012-05-05 

Arrangeras i full överens stämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, 
denna tävlingsinbjudan samt eventuella PM. 
Ansvar: 
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. 
FIA, Svenska Bilsportsförbundet, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller 
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 
Tävlingsdeltagare och Funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 
registreras i tävlingsarrangörernas dataregister samt att arrangörerna inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form 
offentliggör namnuppgifterna. 

 
1. Arrangör: SMK Sala Ort: Morgongåva 2012-05-05 
2. Organisationens kommitté: Sven-Uno Andersson, Stig Andersson, Margareta Olsson, Håkan Johansson 
3. Tävlingsledare:  Sven Uno Andersson 070-653 83 88 
4. Teknisk chef:  Håkan Johansson                                         073-043 20 35 
5. Domarordförande:  Steve Elofsson  070-776 82 02 
6. Domare:                                      Lars-Inge Broman                                     070-354 16 22                                   
7. Teknisk kontrollant:  Mikael Lindqvist                                     070-525 72 57 
8. Miljöchef:  Lina Zetterström                073-903 46 86  
9. Biträdande tävlingsledare:                                     Sune Larsson 
10. Banchef:                                                                        Stig Andersson                                              070-303 75 84 
11. Tävlingssekreterare:                                                   Margareta Olsson                                        073- 836 01 33 

 
 
Tävlingens art: 
Nationell RS tävling. 
Total längd 74 km var av SS 18 km med en sträcka på grus vilken körs två gånger. 
Alla tider räknas samman till en total sluttid. 

 
Start/Mål: Morgongåva företagspark pilat från RV 72 Koordinat: N 59⁰ 56,173‘ E 16⁰ 57,379‘ enligt Eniro 
 
Tidsplan:                   söndag 2012-04-29                                      Anmälningstiden utgår kl. 18:00 
                                    lördag 2012-05-05            Anmälan, besiktning öppen mellan kl. 07:30 – 10:00 
  

 Anmälan, Besiktning B: lördag                         2012-05-05              Kl. 07:30 – 10:00  Morgongåva företagspark     

 Banan offentliggörs. lördag 2012-05-05 Kl. 07:30 

 Första start. lördag 2012-05-05 Kl. 11:00 

 Slutbesiktning. Vid service/uppsamlingsplatsen. 

 Resultat . Kommer att fortlöpande noteras på anslagstavlan. 

 Prisutdelning/Priser: 

 Tre bästa i varje klass direkt efter tävlingen enligt 7 klubbars regler. 

 Priser som inte hämtas på tävlingsdagen tillfaller arrangören. 

 Förarmöte för utbildningsrally 10:00 
 
 Deltagare: 
 Tävlingen är öppen för A-B-C förare/kartläsare/co-drivers med giltig licens. 

 Ingen förarklass indelning, endast bilklass indelning enligt nedanstående. 

 Utbildning rally inte debutant. 
 

Deltagarantal: Deltagare maximerat till 90 st. . 
Gallring: 1 För sent inkommen anmälan. 2 Förare som inte har poäng i serien. 3 Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring 
Bilklasser: 
Samtliga enligt gällande RY – reglemente med följande indelning. 
Kl 1 = A/B/C (hopslagen) 4 WD 
Kl 2 = Tvåhjulsdrivna bilar A/B/C förare. Alla övriga 2WD (i resp. förarklass) 
Kl 3 = A/B/C (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och Volvo original 
Kl 4 = A/B/C (hopslagen) Gr E 
Kl 5 = A/B/C (hopslagen) Klassiker Appendix-K-81 
Kl 6 = Utbildningsrally 
. 
Startordning: kl 6, kl 1, kl 2, kl 3 , kl 4, kl 5 
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Reklam:  
Arrangören förbehåller sig rätten att utnyttja reklamplats på tävlingsbilarna. 
Lagtävling: 
Enligt 7 klubbars regler (gäller endast de 14 serie klubbarna) 
Däck: 
Sommardäck enligt rallyreglementet 
Tävlingsavgift: 
1000 kr när anmälan kom in i tid. Vid efteranmälan tillkommer 250 kr. Betalning vid anmälan. 
Utbildningsrally 500 kr. Vid ej anmält återbud före den 3/5 2012 kl. 07.30 debiteras halva startavgiften enligt rallyreglementet.. 
 

Anmälan: 
http://tavling.oscarson.net/anmalan.php 
 
Senast söndag den 29 april kl. 18.00 
 

Anmälningslista:  
http://tavling.oscarson.net/120505anmalda.php 
 
Ifylld anmälningsblankett finns i anmälan 

 

Återbud: 070-653 83 88 
 
 

Startbekräftelse: Skickas till din mailadress. 
Resultat skickas till klubbar och anmälare. 
Avlysning: 
Tävlingen kan, efter domarordförandens medgivande avlysas om antalet deltagare understiger 70 st. vid anmälningstidens utgång, om arrangören ej erhållit 
erforderliga tillstånd eller på grund av Force Majeure. 
 
Dispenser: 
Från gällande hastighetsbegränsning har sökts och meddelas i PM. 
 
Serviceplats/Drivmedel: 
Inga tanknings möjligheter vid tävlings och service området. 
Bensin finns närmast i Morgongåva, Heby ca 6,5 km eller Järlåsa. 
Tävlingsbilen skall ovillkorligen vara uppställd på serviceplatsen. 
För övrigt gäller serviceförbud enligt Rally 02. T och miljöföreskrifterna skall följas. 
 
Respit tider och maxtider: Meddelas i PM. 
 
PM: Plats för PM är den officiella anslagstavlan vid serviceplatsen. 
 
Startmetod SS: Fotocell 
 
Mål: Sker med fotocell samt skrivande klocka. 

 
Försäkringar: 
Trafikförsäkring gäller enligt trafikskadelagen, skada på utomstående person egendom eller dylikt skall regleras via bilens egen försäkring. Skadeanmälan skall 
alltid oavsett typ av skada alltid skrivas och lämnas till Tävlingsledningen/Domaren före hemresa från tävlingen. 
 

Upplysningar: Fredrik Lindelöf 070-567 58 58 
 
Kiosk: Kaffe, korv, hamburgare och dricka kommer att finnas vid tävlingsplatsen. 
 
Anslag: Tillstånd, PM samt övrig information anslås vid anmälan/sekretariatet. 
 
Efter att inbjudan offentliggjorts är all träning på sträckan förbjuden Förare/Kartläsare som ertappas kommer att beläggas med startförbud och vidare 
rapporteras till berörd SDF. 
 

SMK SALA hälsar alla varmt välkomna till Morgongåva och en spännande Rallytävling lördagen den 5 maj 2012 
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