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TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER                                                                          
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och ev. tillkommande PM.” 

SDD  ww 
 
                                                       



 

TÄVLINGSANSVAR     
” Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska 
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet(SDF), 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 tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 
ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.”  
 
ARRANGÖR  
SMK Nyköping, Box 256, 611 26.  SMK Nyköping  hemsida: www.smknykoping.se   
 
ORGANISATIONSKOMITTÉ  
Boris Andersson, Annicka Karlsson, Jens Gejskog.  
Kent Bergkvist,Kjell Chakrell,Conny Lindeskov och Bengt Gustavsson.  
 
TÄVLINGSLEDARE – BITR. TÄVLINGSLEDARE    
 Annicka Karlsson 070 2522643. Boris Andersson  076 8362539.  
TEKNISK CHEF  
Bengt Gustavsson  0155 – 22 77 20  
DOMARORDFÖRANDE  
Erik Wahlkvist 070 5127061 
DOMARE  
Ann Louise Gabrielsson 070 3003615 
 TEKNISK KONTROLLANT  
Kent Karlsson 
SÄKERHETSCHEF 
Conny Lindeskov 070 6449737 
BANCHEF  
Tomas Johansson. 
NOTER/ROADBOOK/BANDLISTA  
Gunnar Barth 
TIDTAGNING,DATA/RESULTAT 
Tävlingsservice i Skänninge/Motorsportsidan.nu 
MEDIAANSVARIG 
Jens Gejskog  076 8361154 
SPONSORANSVARIG 
Kjell Chakrell  mailkontakt: smkkjell@telia.com 
TÄVLINGSSEKRETERARE 
Kristina Karlsson  070 2864739 
MILJÖCHEF 
Medelas i PM1 
 
TÄVLINGSFORM  
Nationellt rally  ingående i Svenska Rallycupen,DM för Stockholm och Östergötland  samt  
Södermanland/Västmanland. 
 Banans längd ca 165 km, varav ca 51 km  SS fördelat på 6 olika SS. 
Noter samt roadbook av Gunnar Barth.  
En central serviceplats finns vid start och målplatsen .Service sker efter 3 körda ss.Servicetid ca 45 min. 
95,98 oktan, E 85 samt Diesel finns att tillgå utefter  banan  vid Q Star  i Jönåker som passeras innan ss1. 
 95,98 oktan E 85 och diesel finns även  vid Statoil i Stavsjö som passeras efter ss4. 
 
TÄVLINGSPLATS   
Start och målplats: Björkvik Ring.   
  



 

 
 
ANMÄLAN OCH BESIKTNING  
Vid Björkvik Ring. 
Endast B besiktning kommer att tillämpas. 
  
 
 
TIDSPLAN 
28 juni kl: 20.00 Elektronisk anmälan, samt startavgift vara arrangören tillhanda. 
 7 juli 07.00 Anmälan/besiktning öppnar.  
7 Juli 07.00 Banan offentliggörs.  
09.00 förarmöte ungdomsrally och föråkare. 
10.00 Första start.  
Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc fermé kommer att tillämpas.  
Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter tävlingens slut, samt 
läggs ut på www.motorsportsidan.nu   
Prisutdelning sker 30 min efter  resp. avslutad klass.  
 
DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD  
Tävlingen är öppen för  A-B-C-förare med för 2012 gällande licens, samt ungdomssrally. Max 200 startande.  
Eventuell gallring sker enligt när anmälningsdatum är arrangören tillhanda med inbetald avgift, , Förare som tidigare 
kört i tävlingens ingående Cuper samt DM har företräde . I sista hand används lottning.  
 
BILKLASSER – STARTORDNING  
 Klass 8.  UNGDOMSRALLY.  
 Klass 7. KRB/HRB/Appendix K,(A,B,C-Förare tävlar mot varandra i en hopslagen klass) ONOTAT enl SRC.   
 Klass 1.  A-4WD.  
 Klass 3.  A-2WD.  
 Klass 6.  A,B,C Förare Gr E.  (A och B tävlar mot varandra  i en hopslagen klass. C förare i egen klass) 
 Klass 2.  B och C Förare  4WD.  (Tävlar emot varandra i en hopslagen klass)         
 Klass 4.  B och C Förare  2WD.  (Tävlar EJ emot varandra utan i respektive förarklass) 
 Klass 5.  A,B,C Förare VOC samt Gr N 0-1400cc.  (A och B tävlar mot varandra i en hopslagen klass. C 
förare i egen klass) 
  
 Sedvanlig lottning av startfältet i respektive förarklass kommer att tillämpas. 
 
 
REKLAM  
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon.  
Friköpning av arrangörsreklam är möjlig mot 5 000 kr.  
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  

• Utrustning och däck enligt 2012 års rallyreglemente.  
• Tidtagning : Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med  fotocell,digital display som räknar ner till 

start. Fotocell vid mål på SS.  
• All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden. Förare/kartläsare 

som ertappas på de vägar som kommer att ingå i tävlingen beläggs oåterkalleligt med startförbud. !!  
 
TÄVLINGSAVGIFTER  
     Startavgift:2000 kr    Insättes på PG 465592-4   Tillhörande SMK Nyköping. Senast 28/6 
Ungdomsrally: 800 kr    Insättes på PG 465592-4   Senast 28/6 
              Noter: 400 kr    Betalas tävlingsdagen 
 
Förare med fri start betalar ev noter samt efteranmälningsavgift vid efteranmälan. 
Efteranmälningsavgift : 500 kr  



 

 
Återbud före 28/6 kl. 20.00 : startavgift åter. efter 28/6 kl. 20.00 : 400 kr i administrativ avgift. Vid utebliven start 
utan avanmälan debiteras 2000 kr  Noter : 400 :- betalas tävlingsdagen. Noter garanteras ej vid efteranmälan. 
Beställda och ej avhämtade noter debiteras den tävlande 
.  
 
 
 
 
 ANMÄLANAnmälan skall vara oss tillhanda SENAST 28/6 kl. 20.00 
 via E-anmälan på adressen:  www.motorsportsidan.nu   
 Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress 
Ange noter: Beskrivande, Siffer eller eventuell annan Barth variant  på din anmälan. 
  
AVLYSNING  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna inbjudan eller avlysa 
tävlingen pga. dåligt väder, mindre än 100 anmälda, tillstånd inte erhållits eller force majeur.  
 
PRISER – SÄRSKILJNING  
Sedvanliga pokaler kommer att utdelas till en per påbörjat femtal i varje klass. 
Priserna utdelas förarklassvis 30 min efter avslutad klass.  
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.  
Inteckning i vandringspriset Gästabudstrofén tillfaller totalsegraren. 
Fri startavgift till nästa tävling av Gästabudstrofén tillfaller totalsegraren. 
Vid 3 inteckningar erhålles Gästabudstrofén, en unik silverpokal värderad till ca 14000 kr. 
Bästa 4 WD totalt erhåller dessutom:5000 kr 
Bästa 2 WD totalt erhåller dessutom:5000 kr  
Snabbast totala Klassiker/Appendix K samt Gr H 66-74 (hopslaget) – startavgift åter.   
Snabbast totala Grp E – startavgift åter. 
Snabbast totala VOC/Gr N 0-1400CC (hopslaget)  Startavgift åter  
Samt många fler fina klasspriser till segrarna i respektive klasser såsom presentkort hos känd 
rallyshop, Däck,Oljedunkar,Verktygssatser,Presentkort på noter, mm,mm. 
Sträckpriset ”Ingvar Carlssons minne” Utdelas till totalsnabbaste ekipage på SS 6. 
 
ÅTERBUD / EFTERANMÄLAN  
Återbud före 28/6 kl 20.00 göres på mail till: info@motorsportsidan.nu 
Återbud efter 28/6  Samt efteranmälan göres till tävlingssekreterare Kristina Karlsson 070 2864739. 
 
UPPLYSNINGAR  
Boris Andersson  0155 - 914 49, 076- 8362539 ( EJ efter kl. 21.00)  
Jens Gejskog  076-8361154 (EJ efter kl 21.00)  
Hemsida : www.smknykoping.se 
 .  
BOENDE 
Vi rekommenderar Hotell Sunlight House. Ett hotell som har det mesta av det bästa till bra pris. 
Gym,Spa,Bad,Gocart mm. För mer info 0155-205000. www.sunlight.se 
 
 Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd och 
godkännande av tävlingsledningen.  
 

       Välkomna till GÄSTABUDSTROFÉN 2012 



 

                   

     


