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Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. 

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. 
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F.G. Parallellen 11 augusti 2012 
 

Arrangör: Strängnäs AMS www.strangnasams.se  

Tävlingsledare: Thord Söderberg 0739769964 

Teknisk Chef: Anders Wad 

Banchef: Sune Karlsson 

Sekreterare: Meddelas i PM 

Faktafunktionär startplattan: Leif Bergqvist 

Säkerhetschef: Sune Karlsson 

Miljöchef: Meddelas i PM 

Domarordför: Lars – Inge Broman  

Domare övrig: Mats Henningsson 

Teknisk kontrollant: Meddelas i PM 

Faktafunktionär vid spårväxling: Meddelas i PM 

 

Tävlingsform: Rallysprint/Parallell: Ingående i AutoExperten Rallycup/ 7 klubbarsserien 

2012 

Fyra omgångar d.v.s. två omgångar i varje spår. Tidtagning sker med fotocell (1/100 sekund) 

 

Bantyp: 4 x Ca 1600 meter på grus och asfalt. Rallycross/ Folkracebana. 

 

Spårväxling: Den sker i målkurvan, gå gärna banan innan förarsammanträdet Kl: 10:00. och 

läs på banskissen.  

 

Besiktning: B- Besiktning på startplattan Besiktningstider meddelas i PM 1. 

 

Codriver/Kartläsare: Det är fritt att byta kartläsare mellan heaten ( ej mellan ekipage). VIP-

licens finns att köpa för 150kr. 

 

Tidsplan:  Måndagen den 6 augusti Kl: 18.00 Anmälan stänger. 

Lördagen den 11 augusti Kl: 08:00 Anmälan och besiktning öppnar: Se PM 1 

                Förarsammanträde:  Kl: 10:00 

                 Första start:           Kl: 10.30 

 

Delt/Bilklasser:  6. Utbildn, 1. A,B,C, 4WD, 2. A 2wd, 2. B 2 wd, 2. C 2 wd, 3. A,B Grp N 

0-1400cc/Voc, 3. C Grp N 0-1400cc/ Voc, 4. A,B,C, Grp E. 5. App. K. 

Startordning: 6,4,5,1,2,3. 

Anmälan: Anmälan skall vara SAMS tillhanda senast måndagen den 6 augusti kl: 18:00 på 

adress: http://tavling.oscarson.net/  OBS. (endast E-anmälan) PM 1/Startbekräftelse sänds 

digitalt till anmäld E-postadress. Utbildning/Juniorer  fri start.  

 

Avgift: Tävlingsavgift: 500 kr. Hela avgiften betalas tävlingsdagen. 

 

Reklam: Arrangören kommer att utnyttja de platser som är tillåtna för arrangörsreklam.Det är 

möjligt att friköpa sig från arrangörsreklam mot dubbel tävlingsavgift. Reklamdekalernas 

placering meddelas i PM. 

http://www.strangnasams.se/
http://tavling.oscarson.net/
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Priser: Hederspriser till de tre främsta i resp. klass. Samt pris till totalsnabbast. Ej avhämtade 

priser tillfaller arrangören. Sista chansen att tävla om poängpriset FG Pokalen, 

poängställningen kommer att finnas på 7klubbars.se  

 

Avlysning: Arrangören äger rätt att med domarnas tillstånd avlysa tävlingen om icke minst 50 

stycken tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång eller annan force majeure. 

Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av 

säkerhetsskäl eller annan force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta. 

 

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. 

 

Välkomna till en spännande tävling på Strängnäs Motorstadion! 

 

Vid frågor/återbud, kontakta Thord Söderberg (SAMS) 015270577, 0739769964 

 

 


