
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlövs Motor Club  

inbjuder till 

AMC-Sprinten 

30/10 2021 
 

 

 

Tävlingen anordnad i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella bestäm-

melser. 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska Bilsportför-

bundet, Specialidrotts distriktsförbund, Arlövs Motor Club eller funktionärer kan således inte utan 

vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

Tävlande och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederböran-

des personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen 

för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 

 

1. Tävlingsarrangör, ort och datum 

 Arlövs Motor Club inbjuder till nationell rallysprint den 30/10 2021. 

2. Organisationskommitté 

 Anders Claesson, Anders Larsson, Fredric Larsson, Paul Edvinstam, Tommy Schönström, ¨ 

 Bengt Lindblad, Ingvar Hansson. 

3. Tävlingsledning 

 a/ Tävlingsledare: Anders Claesson  070-8209667   anders@c-son.nu 

 b/ Ban och säkerhetschef: Anders Larsson 

 c/ Tävlingssekreterare: Ingvar Hansson  070-3443911  ing.han@hotmail.se 

4. Tekniska chef 

 Bengt Lindblad 070-4864853 

5. Domarordförande 

 Roger Turesson 072-0369993 

6. Domare 

 Jonas Bengtsson 072-2035555 



7. Teknisk kontrollant 

 Gert Andersson  070-8838195 

8. Miljöchef 

 Fredric Larsson 072-7215601 

9. Tävlingsform, antal SS/SP 

 Nationell rallysprint med en specialsträcka och en vändsträcka, på enskilda och samfällda 

 grusvägar, som båda köres två gånger.  

 Banans längd är c:a 28 km varav 12 km utgör SS/SP 

10. Tävlingsplats, ort och telefonnr. 

 Startplats Hemvärnsgården i Kyrkheddinge 070-8209667 

11. Tidsplan 

 Anmälningstidens början den 4/10 2021 

 Besiktningen är en A-besiktning, sker på serviceplatsen, med bilen uppallad och hjulen av-

 tagna. 

 Anmälan och besiktning öppnar kl. 7.00, rekognosering 7.30-9.30 ej med tävlingsbilen. 

 Det är tillåtet att skriva egna noter. 

 Första start kl. 10.00 

 Startmellanrum 3 min. Ingen tidtagning på transportsträckorna, maxtid meddelas i PM 1. 

 Förarsammanträde för alla kl. 9.30 

 Prisutdelning sker efter att alla klasser är avslutade. 

12. Deltagare och antal 

 Tävlingen är öppen för förare och kartläsare med för 2021 gällande svensk licens med förar

 klass A, B. C och ungdomsrally samt EU-licens. Prova på licens godkänns för kartläsare. 

 Max antal startande 60  

13. Tillåtna bilar och bilklasser 

 Tävlingsklasser: Standard och Trimmat, samt Ap-K och Ungdomsklass. 

 I standard ingår: R1a, Gr.E, Gr.N< 1400, R1b, VOC, Gr.F, Gr.N<1600 

 I trimmat ingår: R2, Gr.H<1600, Gr.N<2000, R3, Gr.H 

 Förarklasserna A,B och C samt ungdomsklass. I Ap-K sammanslås förarklasserna. 

14. Utnyttjande av utrymme för arrangörsreklam. 

 Reklam från sponsorer kan komma att anbringas. Friköpning av arrangörsreklam kostar 

 1000:- 

15. Lagtävlan 

 Förekommer inte 

16. Särskilda bestämmelser (däck, serviceplats och startmetod) 

 Endast klassade däck, ej dubb. 

 På serviceplatsen skall presenning användas. Enl. RY 0,2T 

 Startmellanrum 3 min, tävlingen köres med maxtid och transportsträcka efter road-book. 

17. Anmälan och tävlingsavgifter 

 Anmälan via Resultatservice, www.resultatservice.com. Skall vara arrangören tillhanda  

 senast 25/10 kl.18.00.  

 Tävlingsavgift 1400:-, insättes på AMCs Bg. 670-7731 senast 28/10. 

 OBS! I avgifter ingår lunch för två personer, önskas flera luncher, kan dessa beställas i 

 samband med anmälan. (mer om detta i PM 1) 

 Efteranmälan dubbel avgift. 

18. Avlysning 

 Organisationskommittén äger rätt att efter domarnas medgivande avlysa tävlingen om mind-

 re än  30 st. anmält sig vid anmälningstidens utgång. 

19. Priser, särskiljning  

 Hederspriser utdelas till en per påbörjat tretal startande i varje klass. Vid särskiljning gäller 

 snabbast på SS1 därefter SP2 osv. 

 



22. Dispens för hastighetsbegränsning 

 Har sökts för tävlingens SS/SP. 

23. Bränsle och oljor 

 Bränsle finns närmast i Staffanstorp 

25. Maxtid och typ av tidtagning. 

 Maxtiden meddels i PM 1, ingen tidtagning på transportsträckorna. 

 

 

 

 

 

 

  Välkomna till Kyrkheddinge och AMC-Sprinten 
  

 

 

 

  


