Teknis Motor Club
Inbjuder till
Back SM

Ånnabodaloppet
2 6 o ch 2 7 m a j 2 0 1 8
SM deltävling 1-2
Backtävling för bilar

Ansvar:
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.
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.
Samt denna inbjudan.
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.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN:
Kjell Jonsson, Bengt-Göran Bergin, Annette Pettersson ,P-A Nordin, Arne Kvismargård
TÄVLINGSLEDNING:
Tävlingsledare:
Kjell Jonsson
Lövstagatan 30
703 56 Örebro

mob.070-550 90 52

Domarordf:
Erik Wahlqvist
Tekn.kontrollant: Christer Ekevad
TÄVLINGSFORM:
Nationell backtävling för bilar, 900 m grus backe med asfalts start. Ingående i Back SM Deltävl. 1-2.
TÄVLINGSPLATS:
Ånnabodabacken
2 mil från Örebro Motorväg E20, ta avfart Garphyttan/Ånnaboda, kör mot Garphyttan/Ånnaboda,

vid trevägskorsning sväng vänster (skyltat mot Storstenshöjden) kör ca 200m och sväng sedan
höger och följ vägen ca 3 km.
TIDPLAN :
Administrativ incheckning med Besiktning:
Fredag kväll kl 18,00-21,00. Lördag morgon kl 8,00-9,00
Söndag morgon kl 7,00-8,00.
Förarsammanträde Lördag 9,30 och Söndag kl 8,30 plats anges i PM 1
Första tränings åk lördag kl 10,00 söndag 9,00
Resultatlistan anslås på anslagstavlan och på www.datapolen.se
Prisutdelning sker direkt efter att sista bil kommit till Parc Ferme´.
FÖRARKLASSER:
Förare som innehar nationell eller internationell licens i rally, rallycross eller racing , samt utländska
förare från EU-land (samt Norge) med motsvarande licens och med starttillstånd från resp. lands
bilsportförbund.
Licensklasser enligt SM reglemente Eventuellt gallring efter datum på anmälan.
BILKLASSER:
Enligt SM reglemente.
OBS! Ej godkända fordon är truckracer, dragster, kartar, crosskart eller folkrace.
PERSONLIG UTRUSTNING:
Enligt RA / RC reglementet

Klass 1 SM
- Rallycrossbilar, Supernationell klass 1 enligt tekniska regler RC-T SN/SN 2400 2016-2018
- Enhetsdäck däck enligt avtal RC , vid grusbacke kan klassade rallydäck däck enligt SBF:s däcklista
användas.

Klass 2 SM
- Rallycrossbilar, 2400 enligt tekniska regler RC-T SN/SN 2400 2016-2018 samt Touringcar, och Super
1600.
- Däck lika klass 1.
Klass 3 SM
- Rallybilar 2 WD. Ej Grupp E, F & VOC.
- Däck, Klassade rallydäck enligt SBF.s lista. Mätning av däcksbredd ska utföras enligt rallyutskottets regler för mätmetod.

Klass 4 RM
- 4. Rallycrossbilar, RC klass 2150
-Enhetsdäck enligt avtal RC , vid grusbacke kan däck enligt, 2016 års däcklista användas.
Klass 5 RM
- 5.1. Bilar som har 4WD Turbo
- 5.2. Rallybilar Grupp F & VOC
- 5.3. Rallybilar Grupp E
Däck enligt gällande SBF:s däcklista för rallybilar, Övriga enligt klas 4
Tjej RM i Backe
Räknas separat på tjejer som deltager i mästerskapsklasserna 1 – 5.
- 1. Rallycrossbilar.
- 2. Rallybilar 2 WD
- 3. Rallybilar 4 WD
- 4. Grupp F & VOC.
- 5. Grupp E

Poängberäkning i klass 5 och Tjej RM
Enligt back-sm reglementet
ÖVRIGT:
Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet. Högsta decibel talet är
100 db(A) enl. SBF:s mätmetod och bestämmelser.
STARTORDNING :
Enligt SM reglemente 7 14.1
Anmälan
Anmälan ska göras online till www.datapolen.se senast söndag 20/5 24,00
Deltagare kan endast anmäla sig till en klass per deltävling.
Det är EJ tillåtet att dela bil.
Avgifter ( start, efteranmälning)
Startavgift: 700 SEK per deltävling totalt 1400 SEK / helg.
Betalas in på BG 5399-7300 eller Swich 1236263248 Senast tisdag 22/5
Efteranmälningsavgift: Vid anmälan efter söndag 20/5 klockan 24,00 samt att deltagare är
överens med arrangör om start tillkommer efteranmälningsavgift med 500 SEK.
Avanmälan mindre än 48 timmar före första start återbetalas ej start avgiften.

AVLYSNING:

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 50 deltagare anmält sig vid anmälningstidens
utgång.
REKLAM:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna. Friköpning dubbla startavgiften.
PRISER:
Pokal till de 3 första i respektive klass deltävling SM 1 och 2 var för sig.
Mottagare av hederspriser skall vara iklädd tävlingsdress vid prisutdelning.
POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING:
Enligt SM reglemente 9.4 till 9.5 Särskiljning vid deltävling

UPPLYSNINGAR OCH ÅTERBUD:
Kjell Jonsson 070-550 90 52 e-mail: kassor@teknismc.se
Bella tel.
070-496 41 35
e-mail:
TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE:
Det är 3 st omgångar Omgång 1 träning på tid. Omgång 2-3 tävlingsomgångar med tid. Bästa tid från
omgång 2 eller 3 räknas i resultatlistan.
PRESS OCH MEDIA:
Bengt-Göran (Bella) Bergin 070-496 41 35.
BENSIN OCH OLJA:
Finns ej i anslutning till tävlingsarenan.
DEPÅ:
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Alla tävlingsbilar och
service fordon som används för transport skall ha en presenning under. (endast täckning under
motorer för service fordon/bussar.
All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depå platserna.
Tyst i depån gäller från kl 22,00-06,00. Fredag-Lördag kväll.
ÄNDRINGAR:
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas av påbud från
myndigheter, markägare som dikteras av säkerhetsskäl eller Force Majure.
BOENDE:
Ånnaboda Telefon, växel: 019 - 29 55 00 (mån-fre kl. 09.00 - 16.00, lör-sön kl. 10.00-16.00)

E-post, reception: info@annaboda.com
INTERNET:
Besök Back SM på www.backsm.se för reglemente och upplysningar m,m.

Organisationskommittén hälsar dig och ditt team hjärtligt välkomna
till en, som vi hoppas trevlig tävling.

