Inbjudan till
Uthållighetstävling på Klutmarksbanan
söndagen den 24 mars 2019
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser för ”Nya tävlingsformer UTH”. Tävlingen är miljöcertifierad.
Arrangör
Bana
Tävlingsdatum

Skellefteå Motorsällskap, Varvsgatan 4, 931 34 Skellefteå
Klutmarksbanan, Skellefteå
2019-03-24

Tävlingsledare
Teknisk chef
Racecontroller
Faktafunktionär
Miljöchef

Simon Granlund
Ola Åkerström
Jessica Karlsson
Mikael Wiklund
Daniel Möller

Tävlingsform:

3-timmars uthållighetstävling, på en c:a 1 km slinga. Det team som kör flest
varv vid full tid utses som vinnare. Vid lika sammanlagda varv avgör ankomsten
för sista fullbordade varv. Under körning ska det alltid vara två personer i bilen.

Klasser:

Framhjulsdrivet och bakhjulsdrivet.

Fordon:

Tävlingsfordon som används ska vara täckta, tvåhjulsdrivna, serietillverkade
person eller kombibilar i standardutförande, som är typbesiktade i Sverige.
Cabrioleter (öppna tävlingsfordon), minibussar, pickupbilar eller liknande är
inte tillåtna. Bilen behöver ej vara registrerad, skattad, försäkrad.
Originalbelysning ska demonteras och hål täcks med plast eller max 1 mm plåt
som inte får fungera som förstärkning.
Broms och fast bakljus ska monteras invändigt i bakrutan.
Fordonet ska vara utrustad med kraftiga bogseröglor både fram och bak
Standard vinterdäck ska användas.

070-331 55 36

I övrigt se reglementet:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/enkelbilsport-nya-tavlingsformer/2017/publicerat/uth_tk_-2017.pdf
Tävlingsfordon ska besiktigas för att få vagnbok, eller redan inneha vagnbok.
Vagnbok ska tas med på tävlingsdagen.
Bilen kan vagnbokbesiktas på tävlingsdagen om ej sådan besiktning redan är
gjord. Kostnad vagnbok inkl. besiktning 200 kronor.
OBS! Medtag sista registreringsbeviset på bilen om den ska ha vagnbok.

Deltagare:

Minst 3 och max 4 deltagare i varje team. Max 20 team.
Ev. gallring sker efter ankomstdatum.

Licens:

Samtliga förare och co-pilot ska inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF.
- PR-licens tillåts för dig som saknar eller har vilande SBF licens. Licensen
utfärdas av den arrangerande klubben på tävlingsdagen. För att lösa
licensen krävs körkort eller körkortstillstånd. Kostnad 200 kr, inkluderar
försäkring och medlemskap i SMS. Denna licens kan enbart lösas 1 gång/år.
- Bilsportslicens Enkel (dock ej radiostyrd-eller virtuell bilsport). För dig med
vilande licens. Berättigar träning i de klasser du har vilande licens samt
tävlande i Enkel Bilsport. Du som utövare måste då vara medlem i en
SBF-ansluten klubb.
- Nationell licens
- Debut licens

Personlig utrustning:

Heltäckande klädsel av bomull/ull
Skor och strumpor av flamsäkert material skall användas.
Öppen hjälm, s k JET-hjälm.
Stödkrage obligatorisk, ska bäras enligt tillverkarens rekommendationer.
Handskar rekommenderas.
Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet.
Godkänd föraroverall, balaklava, nackkrage, HNRS/FHR (inkl. anpassat 6-punkts
bälte och stol), skor och handskar rekommenderas för den egna säkerheten.

Startmetod:

Start med stillastående motor, förare/passagerare sittande i bilen, när
startsignal ges startar uthållighetstävlingen.

Tidplan:

08:00 -08:45
08:15-09:15
09:30
10:00
11:30
12:30
14:00

Depå:

Gånghastighet gäller i depån.
Alla förarbyten ska göras i bandepån. Samtliga team måste byta förare minst 3
ggr på avsedd plats (förarbyte under lunchpausen räknas), oavsett antalet
förare. Det är fritt för varje team att bestämma när förarbyte skall ske.
Varvprotokollet ska lämnas varje gång teamet går in i depå.
Inga reparationer får ske i bandepån utan dessa måste ske i parkeringsdepån.
Varje tävlingsbil ska använda tät presenning samt ett uppsamlingskärl, se
regelverk: UTH 6 Miljö i (SBF:s regler).

Avgifter:

Anmälningsavgift 600 kr per team
PR-licens 200 kr inkl medlemskap
Vagnsbok 200 kr

Anmälan vid banan
Besiktning sker på anvisad plats
Förarsammanträde. Obligatoriskt!
Start i lottad ordning, uppställning 09:50
Lunchuppehåll
Omstart, team med minst varv startar först
Målgång

Anmälan:

Anmälan görs senast 18 mars 2019 till kansli@skelleftea-ms.se
Märk mejlet ”ANMÄLAN UTH 190324”
Ange följande:
1. Teamansvarig, namn, telefonnr och e-post
2. Övriga teammedlemmar, namn
3. Lagnamn
4. Bilmärke
Anmälan godkänns när anmälningsavgift betalats till:
Bankgiro: 848-7894 alt Swish: 123.589.47.20

Startbekräftelse:

Startbekräftelse publiceras på skelleftea-ms.se senast tisdag 19 mars.

Priser:

Hederspriser till vinnare i vardera klass

Återbud/upplysningar:

Simon Granlund 070-331 55 36
Jessica Karlsson 073 036 01 50

Avlysning:

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten avlysa tävlingen om ej minst 7 team
anmält sig vid anmälningstidens utgång eller vid force majeure.
Information kommer att läggas ut skelleftea-ms.se

Ansvar:

G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person-eller
sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare 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 och oavsett media-form,
offentliggör namnuppgifterna.

Läs igenom gällande tävlingsregler så du är väl uppdaterad.
TÄVLINGSREGLER:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/enkel-bilsport-nyatavlingsformer/2017/publicerat/uth_tl_2017.pdf
TEKNISKA REGLER:
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/enkel-bilsport-nyatavlingsformer/2017/publicerat/uth_tk_-2017.pdf

Välkommen till en kul dag på Klutmarksbanan!

