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TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella  
tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och ev tillkommande pm”  
 
” Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska 
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet(SDF), arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.”  
”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 i vilken mediaform offentliggör namnuppgifterna.”  
 
 
 
 
ARRANGÖR  
SMK Nyköping, Box 256, 611 26.  SMK Nyköpings hemsida: www.smknykoping2.dinstudio.se 
 ORGANISATIONSKOMITTÉ  
Annicka Karlsson, Jens Gejskog, Conny Lindeskov,  Bengt Gustavsson. Hampus Juteryd, Richard Gustavsson 
TÄVLINGSLEDARE BITR. TÄVLINGSLEDARE    
 Annicka Karlsson 070 2522643.   
TEKNISK CHEF  
Meddelas i pm 1 
DOMARORDFÖRANDE      -      DOMARE 
Erik Wahlquist          Lars Inge Broman.                 
TEKNISK KONTROLLANT  
Runar Karlsson 
SÄKERHETSCHEF  
Conny Lindeskov 070 6449737 
BANCHEF  
Hampus Juteryd 070-5356263 
TIDTAGNING, DATA/RESULTAT  
Racetiming-www.resultatservice.com 
MEDIAANSVARIG  
Hampus Juteryd . 070-5356263 
MILJÖCHEF  
Jens Gejskog 
TÄVLINGSSEKRETERARE  
Meddelas i PM 
 
 
 
TÄVLINGSFORM  
Nationellt rally ingående i Autoexperten Rallycup,7 Klubbars.  
 Banans längd är ca 100 km, varav ca 23km  SS fördelat på 3 olika SS var av 1 körs 2 gånger.  ss1 och 
4 innehåller ca 2,5km asfalt och ca 2,1km grus ni kommer ha service efter ss1 och innan  ss4 så ni kan 
byta däck för asfalten om ni vill.Tävlingen körs efter  roadbook och utan noter . Tävlingsbanan  körs 
efter satt maxtid. Transporttider tillämpas ej. 
 Bensin finns att tillgå utefeter banan vid Shell Nyköpingsbro (V-Power) Samt E85 och 95 oktan vid 
Q-Star i Jönåker. 
 . 
 
 
 
 



TÄVLINGSPLATS   
Start och målplats är på Björkvik ring. Central serviceplats finns i anslutning till start och mål. Service görs efter 
SS1 samt efter SS3.   
 
 ANMÄLAN OCH BESIKTNING   
B-besiktning vid Björkvik ring och även anmälan är vid Björkviks ring. 
 
TIDSPLAN  
28 Juni . Elektronisk anmälan, vara arrangören tillhanda. 
5 Juli 07.00 Anmälan/besiktning öppnar. 
5 Juli 08.00 Banan offentliggörs. 
08.30 förarmöte föråkare. 
09.30 förar möte ungdomsrally  
10.00 Första start. 
Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc farmé kommer att tillämpas. 
Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på www.resultatservice.com 
Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter tävlingens slut, 
samt läggs ut på www.resultatservice.com 
Prisutdelning sker 30 min efter respektive avslutad klass. 
 
 
DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD  
Tävlingen är öppen för  A-B-C-förare med för 2015 gällande licens, samt ungdomsrally.  Max 120 startande.  
Eventuell gallring sker fritt av arrangören.  
 
BILKLASSER – STARTORDNING  (Enligt  7klubbars)  
Klass 3.  A och B förare  grF Rwd, VOC Mekonomen Rally  samt Gr N 0-1400cc och 1300Rally cup. 
Klass 4.  C förare  grF Rwd, VOC Mekonomen Rally  samt Gr N 0-1400cc och 1300Rally cup. 
Klass 5.  A, B  Samt  C- förare Gr E.  ( Hopslagen) 
Klass 6 . A/B/C  Appendix K-81 (Hopslagen) 
Klass 1.  4WD. A,B,C (Hopslagen) 
Klass 2.  2WD Trimmat.  Startar i resp förarklass . Först A sedan B sist C. 
Klass 7.  Utbildningsrally 
 
REKLAM  
Arrangören kommer att utnyttja rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon. .Friköpning 
av arrangörsreklam är möjlig mot 2 500 kr.  
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  

• Utrustning och däck enligt 2015 års rallyreglemente.  
• Tidtagning: Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som räknar ner 

till start. Fotocell vid mål på SS.  
•OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden . 

Deltagande förare/kartläsare, samt servicepersonal till deltagande team som ertappas med att 
rekognosera på de vägar som kommer att ingå i tävlingen, kommer oåterkalleligen berört 
ekipage att beläggas med startförbud .!!  

 
TÄVLINGSAVGIFTER  
Startavgift:1400 kr Insatt på PG 465592-4 Tillhörande SMK Nyköping. Senast 28/6 . Var av 100kr går till 
prispotten i autoexperten rallycup / 7klubabrs 
Ungdomsrally: 500 kr. Insatt på PG 465592-4 Senast 28/6 
OBS OBS!!!!!! Läs detta ni som vill åka både Gästabudstrofen och Nyckeljakten  och anmäl er till båda 
tävlingarna få 500 kr i rabatt och betala således in 3300 kr för båda tävlingarna. Eventuella noter på 
lördagen betalas tävlingsdagen. 
Förare med fri start betalar ev efteranmälningsavgift vid efteranmälan. 
Efteranmälningsavgift :200  
 



Återbud tom 28/6 kl 23:59  Godkänns utan förbehåll : . Från 29/6  : 400 kr i administrativ avgift. Vid 
utebliven start utan avanmälan debiteras 1400 kr.   
.  
ANMÄLAN. Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 28/6 . 
 via E-anmälan på adressen: www.resultatservice.com 
   Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress. 
  
AVLYSNING  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna inbjudan eller 
avlysa tävlingen pga. dåligt väder, mindre än  60  anmälda, tillstånd inte erhållits eller force majeur.  
 
 
PRISER – SÄRSKILJNING  
Sedvanliga pokaler kommer att utdelas till en per påbörjat fjärde tal i varje klass men vid mer än 12 startande i 
klassen så får 1,2,3 pokal.  
Priserna utdelas klassvis 30 min efter avslutad klass.  
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3. 
 
 
ÅTERBUD /  EFTERANMÄLAN  
Återbud tom 28/6  görs genom inloggning på er E anmälan för att där ta bort denna.   
Återbud efter 28/6  Samt efteranmälan görs på telefon 070-5356263.  
 
 
UPPLYSNINGAR/BOENDE/ FÖRÅKAREANSVARIG 
Har du frågor? Vill du vara föråkare? Ring Hampus Juteryd 070-5356263 ( EJ efter kl. 21.00)  
Info rörande tävlingen även på vår hemsida  : www.smknykoping2.dinstudio.se 
 
 Vi rekommenderar boende på Blomenhof Hotel Tele till hotellet 0155-202060.  
Eller detta alternativ!! Vi kommer även att ordna en gratiscamping ute vid våran klubbstuga 
på Björshultsbanan i Nyköping hela helgen där det kommer finnas tillgång till toaletter och 
duschar pentry, kyl/frys mm. Vi kommer även tända grillar på kvällen mellan lördag och 
söndagen och hoppas få dit en trubadur som spelar vi står för grillen, maten får man ta med 
sig själv så hoppas vi på en riktigt trevlig kväll mellan tävlingarna.   
 

Välkomna! 
 


