
SMK VINGÅKER  
i samarbete med Katrineholms MK

inbjuder till 

Fredagen den 10 Aug 2012. 
En riktig kvälls-rallysprint på rejäla sörmlänska grusvägar av bästa sort! 

Prispott på minst 12.000 kr att dela på! 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA’s internationella och SBF’s nationella 
tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan. 

Arrangör. 
SMK Vingåker  Box 40 643 80 Vingåker. 

Organisation. 
Mikael Hellberg, Crister Nystrand, Runmar Eriksson, Robert Björling, Kjell Hellman, 
Björn Staaf, Gustav Hultgren, Lennart Eriksson, Benny Smedbäck & Patrik Tallgren. 

Tävlingsledare. 
Crister Nystrand. 070-3918559  E-post: crister@racenet.nu
Bitr. täv.led. Björn Staaf. 

Teknisk Chef. 
Kjell Hellman, 0703-599977 

Domarordf. 
Benny Persson. 

Domare. 
Mikael Hellberg. 

Teknisk kontrollant. 
Rickard Mossberg. 070-1886568 

Tävlingens längd och art. 
Rallysprint med en total längd av ca 25 km varav ca 12 km SS, fördelat på 2 riktiga grus-SS 2ggr. 
Tävlingen inleds med förarmöte kl.16.45, därefter ett mastervarv kl.17, där det är tillåtet att göra egna 
anteckningar! Endast EN genomkörning. Noter finns EJ att tillgå. 

Start och målplats samt uppehåll. 
Start & Målplats: Österåker, Vingåkers Kommun (Österåkers Skola). Ev. uppehåll efter SS2, vid 
start/mål/serviceplatsen. Ev. uppehåll mm meddelas i Pm2. 

Första start. 
18.00. Startordningen skall bibehållas under hela tävligen. 
Deltagare. 
Tävlingen är öppen för förare med giltig A- B- C-licens. 



Bilklasser.      Startordning 
Kl. 1. Std. (GrE/VOC/GrN 0-1400cc | Sammanlottas A/B/C-förare)  Kl. 1. 
Kl. 2. 2 WD (Sammanlottas A/B/C-förare)   Kl. 2. 
Kl. 3. 4 WD (Sammanlottas A/B/C förare)   Kl. 3. 

Däck och utrustning. 
Enligt SBF:s rallyreglemente för 2012. 

Anmälningsavgift. 
600 kr. Betalas tävlingsdagen. Telefon och efteranmälan = + 200 kr. (100 kr går till prispotten)
Vid återtagande av anm. efter anm.tidens utgång, uttages en adm.avg. på 200 kr. 

Anmälan. 
Anmälan på internet (www.racenet.nu | www.rallymasters.se ), senast den 5/8-2012 kl.20.00
I samband med er anmälan till Rallymasters Rallysprint 2012, godkänner ni också att namn på 
förare/kartläsare/anmälare får publiceras på Internet. 

Deltagarantal och gallringsmetod. 
Deltagarantalet är begränsat till 60 st. Arrangören förbehåller sig rätten till helt fri gallring! 

Tävlingens inställande. 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen om ej minst 40 deltagare 
anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller Force majure. 

Besiktning. 
Endast B-bes. Tid och plats meddelas i startbekräftelsen. Karta i Pm1 o pilning kommer att finnas. 

Reklam. 
Arrangören förbehåller sig rätten till reklamplats på tävlingsbilen. 
Video & fotorättigheter ägs av SBF och arrangören. Besvaras av Crister Nystrand, se upplysningar. 

Banans offentliggörande. 
Banan offentliggörs 09.00 tävlingsdagen. All träning är förbjuden efter denna inbjudans offentliggörande. 
Förare/kartläsare som ertappas på de vägar som kommer att ingå i tävlingen beläggs oåterkalleligt med 
startförbud. 

Ansvar och ändringar. 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra varje ändring i dessa 
tilläggsregler som dikteras av säkerhetsskäl eller Force majure. Allt deltagande sker på den tävlandes egen 
risk. FIA, SBF och arrangören samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under 
tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt. 

Särskiljning / Resultat. 
Lägsta tid på SS4, SS3, SS2, SS1. Tidtagning sker med fotoceller, ned till tiondels sekund. 
Priser utdelas klassvis till de fem första i varje klass. Prisutdelning sker efter klassens avslutande. 
Resultatlista anslås vid start & målplatsen, Österåkers Skola, samt på Internet. 

Återbud.
Lämnas till Crister Nystrand på tele: 070-3918559, E-post: crister@racenet.nu 

Upplysningar. 
Crister Nystrand / Media  070-3918559, ej efter 21.00  E-post: crister@racenet.nu
Gustav Hultgren  0708-600324. ej efter 21.00 

OFFICIELL WEBBSIDA: www.rallymasters.se


