
        
          

 

Västra Östergötlands MK inbjuder till Rallytävlingen                                                                                                                        

”Marknadsnatta” 

   

Lördagen 23 oktober 2021 

 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, 

denna inbjudan, regelverk samt ev. PM 

 

Ansvar 

Den som deltar i tävling gör det under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet, 

Östergötlands Bilsportförbund, arrangör eller funktionär kan därför inte utan vållande göras ansvarig för 

person eller sakskador som drabbar deltagaren under tävling. 

  

Arrangör: 

Västra Östergötlands MK, Box 121, 596 23 Skänninge 

 

Organisationskommitté: 

Tommy Andersson, Sören Andersson, Maria Andersson, Jan Hellman, Jan Johansson, Johan Paulsson, Emmelie 

Andersson,, Bonny Zewebrand 

Tävlingsledare: Tommy Andersson, 0761-72 83 92 

Bitr tävlingsledare: TBA  

Miljöchef:  Johan Paulsson 

Teknisk chef: Bonny Zewebrand, 070-630 12 05 

Domarjury:   

Domarordf.  Conny Stigh 

Domare   Tommy Andersson 

Teknisk kontrollant Jan Andersson 

 

Tävlingsform: 

Rallytävling på avlysta grusvägar. Arrangörsnoter av Patrik Barth. Ca 32 km SS fördelat på 5 SS Total längd ca 

176km.  

 

Tävlingsplats 

Weibullsområdet Linköpingsgatan 26, Skänninge 

 

Besiktning: 

A-Besiktning, Terminalens Servicehallar, Mjölby. Slutbesiktning sker i samband med målgång. 

 



 

Tidsplan 

Onsdag 15 september 18:00 Inbjudan presenteras, anmälan öppnar 

Onsdag 13 oktober  18:00 Sista anmälningsdag 

Fredag 22 oktober 17:00-20:00 Fri anmälan-besiktning. Terminalens servicehallar, Mjölby 

Lördag 23 oktober 07:00-11:00 Anmälan-besiktning öppen enl. särskild tidsplan 

08:00 Banans offentliggörande 

  08:30 Tävlingsmöte, domare 

  08:30 Möte debut 

  09:00 Möte ungdomsklass 

  10:00 Första start  

 

Resultat och prisutdelning 

Prel. Resultatredovisning sker löpande på www.resultatservice.com samt via deras app. Resultatlista anslås vid 

anslagstavla. 

Resultatlista finns att hämta på www.resultatservice.com  

 

Priser 

Priser utdelas till 1:an,2:an,3:an /klass. Prisutdelning sker 1 timme efter avslutad klass. 

 

Deltagare 

Tävlingen är öppen för A-B-C förare med gällande licens för 2021. Ungdoms och debutklass finns. Engångslicens 

löses via LoTs.  PR-licens ej möjligt 

Tävlingen maximerad till 180 anmälda.  

 

Gallring: Arrangören äger rätten till fri gallring. Anmälningar som inte är kompletta gallras först. 

 

Bilklasser och startordning. Noter möjligt i samtliga klasser utom 11 och 12  

Klass 1. A/B/C 4 WD  

Klass 2. A 2 WD  

Klass 3. B 2 WD  

Klass 4. C 2 WD  

Klass 5. A/B GrpF + VOC Mekonomen Rally + Gr N 0-1400 + R1B  

Klass 6. C GrpF + VOC Mekonomen Rally + Gr N 0-1400+ R1B  

Klass 7. 7 A/B/ Gr E+ R1A 

Klass 8.  7 C. C GR E+R1A  

Klass 9. A/B/C AppK -75 

Klass10. A/B/C Appk 76-91 

Klass 11. Ungdomsrally 

Klass 12. Debut 

Klass 13. 1300 rallycup 

 

Startordning:  

12,11,13,1,2,3,5,7,9,10,6,8,4 

 

 

Reklam 

Arrangören kommer att utnyttja sin rätt att anbringa reklam enligt SBF regelverk. Reklam ska vara monterad 

före besiktning enligt arrangörens anvisning 

 

 

Särskilda regler, tidtagning och anvisningar 

Däck och utrustning enligt 2021 års reglemente. Endast sommardäck är tillåtna.  

Coronaanpassad rutin vid tidkontroller. Tävlande skriver själv i tidkort. Funktionär vid tidkontroller visar tid på 

tavla. Detaljerade instruktioner fås vid startbekräftelse  



Elektronisk tidtagning på 1/10 dels sekund. Start på SS med nedräknande display, Särskild utrustning för 

automatisk kontroll av ”Tjuvstart”. Måltid tas med fotocell och skrivande klocka. 

Flytande starttid. 1 minuts startmellanrum.  

 

Service: 1 serviceplats efter SS 3, ej i anslutning till startplats. 

 

 

Anmälan 

Anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdagen 13 oktober 18:00.  

Internetanmälan görs på www.resultatservice.com. Viktigt att Er anmälan är komplett så vi kan göra så mycket 

förarbete som möjligt innan för att få en Corona säker hantering. Ange notsystem på anmälan. Ev. återbud. 

0761-72 58 26 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan samtyckt till att deras personuppgifter registreras i 

tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören i inom ramen för verksamheten, oavsett mediaform, 

offentliggör namnuppgifter.  

Tävlingsavgift 2 800 kr. Ungdomsklass 1 200 kr. Debutklass 200 kr. Notavgift 500 kr. Ev. 

efteranm.+500 kr.  

Tävlingsavgift+ ev. notavgift betalas till PG: 79 18 46-9 Västra Östergötlands MK. Ange namn, licens och 

bilklass. Ingen betalning vid tävling!  

 

Återbud 

Återbetalning Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:  

- Om tävlingen inte genomförs  

- Till tävlande vars anmälan inte godtas  

- Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form före anmälningstidens utgång, 13 oktober 2021 kl 18:00.  

Arrangören förbehåller sig dock rätten att ta ut en administrativ avgift på 500 SEK för återbud mellan 13 

oktober 2021 och 20 oktober 2021. Därefter behålls hela tävlingsavgiften. Noter ej avbeställda före 13 

oktober 2021 kl 18:00 återbetalas inte.  

Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift på 500 SEK (utöver notavgiften/ 

rekognoseringsavgiften) om arrangören tvingas ställa in tävlingen på grund av ändrade restriktioner från FHM 

eller RF. 

Förare med fri startavgift betalar kostnad för noter.  

 

Avlysning 

Arrangören förbehåller sig rätten att i samråd med domarordförande göra ändringar i denna inbjudan eller 

avlysa tävlingen om färre än 100 anmält sig vid utgången av anmälningstiden, tillstånd inte erhållits, regler 

avhängiga covid 19 eller force majure. 

 

 Försäkring: 

 Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish road events, 

with non-Swedish registrated vehicles, must have third- party liability insurance with a value of 300 million 

SEK. If such insurance is missing or if the insurance not comply with Swedish laws the third party liability 

insurance hold by The Swedish Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one 

considered causing the accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2020 (20 % of 47 300 

SEK = 9 460 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK. 

 

 Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige. Deltagare I tävling/uppvisning på 

väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring med ett värde av 300 miljoner 

kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfällit gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring 

Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för denna 

försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2020 (20 % av 47 300 kr = 9 460 kr). Värdet på försäkringen är 300 

miljoner kronor. 

 

Upplysningar 

Tommy, 0761-72 83 92, Teknik: Bonny Zewebrand, 070-630 12 05 



 


