Klubbfinal för Piteå MS förare kommer att köras efter Afinalerna
Där de 6 bästa i varje klass deltar. Med reserver i fall någon har
trasig bil. Det krävs minst 2 startande för att en final genomförs.
Alternativspår: Ska tas 1 gång per heat
Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil
Poäng: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p.
Samtliga omgångar räknas.
Särskiljning: 5, 4, 1, 3, 2
Resultatlistor:

Delresultat och slutresultatlistor anslås på anslagstavla i depån.
Slutresultat finns på Piteå MS hemsida och ÖNBF:s hemsida

Tävlingsklasser:

Förare med giltig FR-licens för 2021. Juniorer, Damer, Seniorer,
Veteran körs som egen klass vid minst 6 st anmälda annars
kör de med Seniorerna.

Antal ordinarie förare och ev. Max: 150 st totalt
reserver:
Startordning:

Juniorer, Veteraner, Damer, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar per heat och i bredd.

Gallringsmetod:

Efter ankomstdatum.

Miljö:

Enl. G 2 Miljö. Finns att läsa på SBF.s hemsida under rubriken regler.
SBF/ladda hem/folkrace/gemensamma regler.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval: Omstart. Den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2
gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur
heatet.
Finaler: Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur Finalen.

Däck:

Enligt folkracereglementet FR-T 3.2

Avgifter:

Seniorer/Damer/Veteraner 300:Juniorer 200:Förare som anmäler sig innan tisdag 3 augusti kl.24.00 är med i
utlottningen av totalt 5 st fria startavgifter till Piteå Folkracefestival
2021
Efteranmälan: Startavgift +150: Avanmälan: Senast fredag 13 augusti 11.00 annars debiteras
anmälningsavgiften
Anbud: Enligt FR-reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa tävlingen. Vid mindre än 60 anmälda körs tävlingen
endast lördag.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes
bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister. Fina priser kommer att lottas ut
bland alla förare.

Upplysningar och
Återbud:

Fredrik Karlsson Tel. 070-545 34 31
Martin Dahlén
Tel. 073-022 71 19

Anmälan till:

Via Anmälan-Online www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

kansliet@piteams.org

Tävlingsregler

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella
och SBF:s nationella tävlingsreglementen

Rödflaggat heat

Kommer att köras om sist i omgången

Försäljning vid tävling:

Endast arrangerande förening och Laitis.

Delad bil:

Delar ni bil så anger ni det under övrig information på anmälan

Bilbyten:

Inga bilbyten kommer att ske.

Covid-19:

Varje förare får max ha med sig 4 teammedlemmar,
Varje ekipage tilldelas 5 st armband som ska vara på
under hela tävlingen, barn under 15 år räknas ej.
Max antal publik 600 st
Med rådande pandemi kan tävlingens genomförande
ändras under tiden fram till tävlingen, på grund av krav
från myndigheterna.
Tänk på att fortfarande hålla avstånd.

Övrigt :

Alla Piteå MS förare anmäler minst en funktionär med
namn och telefonnummer under övrig information.
Alkotest KOMMER att genomföras båda dagar

Depå El:

Vi kommer att erbjuda el ( 220 V ) från fredag 18.00
För en avgift på 250: - betalas i samband med anmälan.
Kontroller kommer att utföras.

Välkomna till Piteå

