De två första omgångarna körs i startnummerordning i den tredje kör den med
sämsta tiden först i klassen.

Det går bra att dela bil ! andreföraren i ekipage som delar bil startar sist i
omgång 1 och 2 men först i omgång 3 oavsett bilklass.
Rallybilar får ha medåkande ( kartläsare ) som kan lösa PR licens.
Max tid:

Förare som ej startar, bryter eller blir utesluten i omgången tilldelas en MAX TID
på 4 minuter i omgången.

Särskiljning:

Totalt i tävlingen omgång 3-2-1

Antal startande:

Samtliga anmälda

Startprocedur:

ca: 45 Sekunders startmellanrum. enligt ÖNBF:s Racingspecial reglemente.
Däckrensning och däckvärmning är förbjuden.
Fotocelltidtagning.

Tids plan
Sista anmälan
Besiktning:
Förarsammanträde:
Första Start:

09.00
08.00-10.00
10.30
11.00

Resultatlistor:

Anslås löpande i depå under dagen och på www.piteams.org Vi kommer att utse
Klubbmästare enligt följande: 1 st Rally, 1 st Rallycross och Folkrace Dam, Junior och
Senior i respektive klubb.

Priser:

Hederspriser, 1st per 3 startande i respektive klass. Dock max 5 per klass.

Reklam:

Kommer ej att anbringas.

Anbud:

Anbud på Folkrace bilar enligt reglementet.

Ansvar:

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. SBF, ÖNBF och arrangerande
klubb, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen
inträffade skador, olycksfall eller dylikt.
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 media form offentliggör
namnuppgifterna.

Miljö:

Piteå MS har miljöcertifierat klubben, anläggningen och alla tävlingar enligt SBF och
Riksidrottsförbundets riktlinjer.
Under denna tävling tillämpas Gemensamma regler paragraf 2.

Anmälan:

Anmälan på mail till kansliet@piteams.org använd SBF:s anmälningsblankett
SENAST måndag 1/10 18.00

Anmälningsavgift:

200kr per förare. Juniorer fritt Efteranmälan +100:-

Avlysning:

Arrangören förbehåller sig rätten att i samråd med domaren avlysa tävlingen
vid för få anmälda.

Avanmälan:

Senast 5/10 18.00 annars debiteras Ni startavgiften.

Anmäl en funktionär så vi kan genomföra detta på ett bra sätt.
Upplysningar & Återbud:

Joachim Bergquist

Tel. 070-237 42 53

VÄLKOMNA TILL PITEÅ

