BORÅS MOTORKLUBBB
Inbjuder till HIMLARACET 18 maj 2019
Backtävling för bilar i HIMLABACKEN, Borås
Deltävling 2 i Historiska Sprint & Back-Cupen, HSBC
samt inbjudningsklass: Historiska rallycrossbilar , RCH

Organisationskommitten:
Carola Rodling, Thomas Damberg, Christer Folkeson
Tävlingsledning:
Tävlingsledare

Thomas Damberg,

Borås MK

tele 0708-902118

Bitr. tävlingsledare

Carola Rodling,

Borås MK

tel 0761-784723

Teknisk chef

Karl-Erik Spång,

Borås MK

tel

Domarordf.

Börje Fröberg

Götene MK tel 070-6020836

Säkerhetschef

Thomas Davidson

Borås MK

tel 0739-825030

Miljö-och depåchef

Rune Johannesson

Borås MK

tel 0708-203615

Adm.chef

Liisa Carlsson Skäremo Borås MK

tel 0705-875968

Tidtagning

Christer Folkeson

Borås MK

tel 0706-414240

Starter

Åke Steinmetz

Borås MK

tel 0708-755270

0705-233180

Tävlingsform/Tävlingens genomförande:
Nationell backtävling enl SBF-backreglemente för bilar i Himlabacken som är en grussträcka 940
meter. Start på asfaltsplatta. Depå av grus. Tävlingen ingår i Historiska Sprint & Back-cupen
(HSBC) som deltävling 2. Träning: Ett träningsåk med start i startnummerordning . Tävling: 2 st
tävlingsåk på tid ,varav den snabbaste tiden räknas som slutresultat. Startordning i första
tävlingsåket i startnummerordning. Startordning i andra tävlingsåket efter tiden i första åket,
med snabbaste tiden sist.

Tävlingsplats:
Himlabacken, Borås

Tidigare I 15 övningsområde. Pga ombyggnationer i
området meddelar vi vilken tillfartsväg som kan användas
i startbekräftelsen.

Telefonnr under tävlingen

Thomas Damberg 0708-902118, Christer Folkeson 0706-414240

Tidplan:
Administrativ incheckning och besiktning:
Fredag kväll kl 18.00-21.00. Lördag morgon kl 6.00-8.00
Förarsammanträde kl 8.30 vid startplattan
Första start kl 9.00
Vi tillämpar ambulerande besiktning i depån
Resultatlistan anslås på anslagstavlan på sekretariatsvagnen
Prisutdelning sker direkt efter sista bil kommit i mål och resultatlistan har fastställts.
Antal och gallringsmetod:
Max antal startande är 50.
Vid fler än 50 anmälningar sker gallring efter datum när anmälan inkommit.
Förarklasser:
Endast förare som innehar giltig SBF-licens i rally, rallycross eller racing, samt förare från Norge
med motsvarande licens och med starttillsånd från Norges bilsportförbund. Krav: Licensen
skall uppvisas vid den administrativa incheckningen.
Bilklasser:
Enligt SBF/HSBC- reglementen , med gällande vagnbok som skall uppvisas vid besiktningen.
Inbjudningsklass:
Historiska rallycrossbilar enligt SBF/RCH – reglementen , med gällande vagnbok som skall
uppvisas vid besiktningen.
Personlig utrustning:
Enl. SBF-reglemente för RA/RC/Backe

Anmälan och startavgift:
Anmälan sändes via e-mail till borasmk@outlook.com med angivande av förarens namn ,
personnummer, e-mailadress, mobilnummer, klubbtillhörighet, nuvarande startnr och klass i
resp serie samt fordonets fabrikat och årsmodell, samt önskemål om ev. elplats . Fullständig
anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 13 maj.

Startavgift: 650:-- SEK betalas till Borås MK:s plusgiro 36 28 80 -7 uppgiv förarens namn ,klubb
och klass. OBS ! Anmälningsdagen räknas när startavgiften finns på BMK:s konto .Önskas el
tillkommer 300:--SEK. som då också betalas till klubbens plusgiro vid anmälan.
Efteranmälan: Vid anmälan mindre än 4 dagar före tävling tillkommer efteranmälningsavgift
med 200:--SEK. Betala via SWISH 0706414240 eller jämna pengar på plats 650:-- + 200:-- =
850:-- pga det är väldigt svårt för BMK att få tag på kontanter.
Önskas elplats i depån tillkommer 300:-.SEK
Vi tar SWISH under hela tävlingen både till efteranmälan och serveringen.
Avlysning:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 40 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång .
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.
Avanmälan och återbud:
e-mail till borasmk@outlook.com
Avanmälan fram till 3 dagar före tävling till ovanstående.
En administrationsavgift tas ut på 200:--SEK
Bensin och olja:
Finns EJ i anslutning till tävlingsarenan.

Depå:
Vid ankomst till banan måste ovillkorligen depåpersonalens anvisningar följas för att alla
tävlingsekipage skall få plats. Släpvagnar parkeras utanför depå på särskild anvisad parkering.
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Alla tävlingsbilar
och servicefordon som används för transport skall ha en miljömatta/presenning under (endast
täckning under motorer för servicefordon/bussar).
El finns att köpa för en avgift på 300:-- SEK. för hela tävlingen . Måste anges i anmälan och
betalas tillsammans med startavgiften)
All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depåplatserna och kringområden.
Varje deltagare i tävlingen skall ha en egen brandsläckare placerad lätt tillgängligt vid sin
depåplats.
Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden:
Sekretariatsvagnen

Övrigt:
Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet. Ljudmätning kan
förekomma.
Ändringar:
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas av påbud
från myndigheter, markägare som dikteras av säkerhetsskäl eller påverkas av färdigställandet
av pågående ombyggnader av tillfartsvägarna till banan eller Force Majcure.
Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF) , Specialidrottsförbund (SDF), arrangör eller funtionär kan
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling
drabbar deltagaren.Tävlingen anordnas i överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att
deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörande personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister. Samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och
oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

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

