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1.Ansvar:   
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 
Berört Internationelt förbund (FIA), Svenska- Bilsportförbundet (SBF) 
Specialidrottsdisriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 
göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 
2.Organisationskommitté 

 
Tävlingsledare:             Ricard Gelin   070-441 32 25. 
Bitr. tävlingsledare:      Lars Hagstedt 
Tävlings sekreterare: Kicki Karlsson 
Teknisk chef:                 Henrik Hedlund         
Domarordförande:        Mats Heningsson    
Domare:   Vakant 
Teknisk kontrollant:      Kenneth Andersson                 
Banchef:                    Janne Pettersson.   . 
Säkerhetschef:        Jocke Karlsson.       070-606 02 82. 
Miljöchef:                 Felicia Gelin        
Media ansvarig:  Dan Martinsson 072-565 88 43. 
Noter/Roadbook:  Gunnar Barth 
Anmälan/Resultat:  Resultatservice.com 
 
 
3.Tävlingens art och längd: 
Nationell tävling med maximalt 180 startande. 
Tävlingens totala längd är 130 km varav 42 km SS fördelat på 5 specialsträckor tävlingen 
körs i en etapp med ett service uppehåll.  
Notad tävling med B-besiktning 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska 
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.  
Tävlingen körs efter sommardäcks reglemente. 
All typ av träning och rekognosering är förbjuden. 
 
 
4.Bil- och licensklasser: 
Klass 1 4 WD (A i en förarklass, B/C i en förarklass, räknar poäng i resp. klass) 
Klass 2 A 2 WD 
Klass 3 B-C 2 WD (räknar poäng i resp. klass) 
Klass 4 A/B Volvo Original + Gr N 0-1400cc. (hopslagen A/B) 
Klass 5 C Volvo Original + Gr N 0-1400cc. 
Klass 6 A/B-C GrE (hopslagen A/B, räknar poäng i resp. klass) 
Klass 7 A/B/C AppK-71 (EJ noter), A/B/C AppK 72-81. (Räknar poäng i resp. bilklass) 
Klass 8 Ungdomsrally 
 
 
 



5.Avlastning, Kärrparkering och Anmälan 
På tävlingsdagen sker detta vid Gnesta Ishall, där kommer man kvittera ut startkuvert mm. 
Siffror och dekaler appliceras sedan är det pilat till Besiktning, start, service och Målområde. 
 
 
6.Start, mål, service och besiktning: 
Sker vid Återvinningsgården i Gnesta första start nr 1 startar kl. 11.01. 
Föråkare har förarsamanträde i anslutning till starten starten 10.00. 
Utbildningsrally har förarsamanträde i anslutning till starten kl 13.00. 
Anm o bes sker enligt följande:  
Föråkare                kl 8.30-9.00 
Start nr: 1-50             kl 9.01-10.00 
Start nr: 51-100                  kl 10.01-11.00 
Start nr: 101-150                kl 11.01-12.00 
Start nr: 151-180+UTB       kl 12.01-13.00 
Startordning enligt Svenska rallycupens rullande tågordning 
1, 2, 3B, 7, 4, 6AB, 5, 6C, 3C, 8Utb 
 
 
7.Avgifter:    
Anmälan & Startavgift 2100 kr inbetalas på Bankgiro nr: 824-2109  senast 15/8 
Var noga att ange förares namn+bilklass vid inbetalning 
Noter 400kr Betalas på plats vid uthämtning(försök att ha jämna pengar) 
Ungdomsrally 1000 kr betalas tävlingsdagen. 
Efteranmälan + 1000kr (Då betalas hela beloppet på tävlingsdagen) 
Återtagen anmälan efter anmälningstidens utgång återbetalning av halva avgiften. 
OBS. Se respektive betalningssätt 
 
 
8.Anmälan till tävlingen:    
På resultatservice.com senast  14/8 
Gallring sker enligt följande:  

1. Fullständig anmälan + betalning Inkommen före 15/8 
2. För den som tidigare plockat poäng i cuperna 
3. Fritt arrangören för att få jämnstora klasser.  

OBS. Start bekräftelse skickas till den e-post adress ni angivit vid anmälan. 
 
 
9.Upplysningar/ Återbud/ efteranmälan/ föråkare: 
Ricard Gelin 070-4413225 
 
 
10.Priser/Vandringspris: 
Priser kommer att utdelas till en per påbörjat femtal i varje klass men minst topp tre i samtliga 
klasser. Samt till bästa damförare.,  
Vid samma sluttid räknas SS5 fallande till SS1  
 



”Den Rostiga Gamla Mjölkkannan” 
Det krävs 3st inteckningar för att få behålla denna, följande har varsin inteckning.  
Dick Larsson Rasbo MK,    John Karlsson Taxinge MK,  
Peter Dahlgren Huddinge MK,   Patrik Carlsson SMK Nyköping, 
 Mattias Lundkvist Gnesta MK,   Ingemar Svensson Flens MS, 
Christoffer Jacobsson Gotlands BF Patrik Larsson SMK Nyköping 
 
 
11.Reklam 
Arrangörsreklam kommer att anbringas. Friköpning av arrangörs reklam kan göras mot en 
kostnad på dubbla startavgiften  
 
 
12.Avlysning: 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra ändringar i 
denna inbjudan eller avlysa tävlingen p.g.a. dåligt väder o vägar, färre än 75 anmälda, 
tillstånd som ej erhållits eller force majeur. 
 
 
13.Personuppgifter: 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.  
 
 
14.Övrigt: 
Banan offentliggörs på fredag 23/8 kl18  
Cupreger finns att tillgå på Emotorsport.se (SRC), Rallygruppe.se,  svbsf.se 
Resultatlistor kommer inte att skickas utan kommer att finnas att tillgå på Raceconsulting 
samt Gnesta MK hemsidor 
Kommersiell videofilmning får endast ske med tillstånd av tävlingsledningen. 
Löpande information kommer att finnas på  www.gnesta-mk.se 
 
 
15.Boende: 
Rabaterat pris på Södertuna slott om man anger Rally Gnesta vid bokning 
http://besoksguiden.se/logi.html  

 
Välkomna till Gnesta önskar 

 Gnesta MK och Gnesta Kommun 
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