ÖRNSKÖLDEN
4 mars 2017
Örnsköldsviks Rallyklubb
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt dessa tilläggsregler och tillkommande
PM. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsledningens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Moderklubben fyller 75 år och Örnskölden körs för 56 gången.
Tävlingens status
DM i rally för MNBF i rally. (Reservtävling i Hälsingeserien 2017)
Tävlingsarrangör
Örnsköldsviks Rallyklubb Björnavägen 80 891 42 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 070-346 23 49
Organisationskommitté
Göran Englund, Jan Thors, Kurt Ehlin och Stig-Roland Bohman
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Kurt Ehlin
Teknisk chef
Jan Thors
Säkerhetschef
Göran Englund
Banchef
Mikael Thylin
Tävlingssekreterare Magnus Jälmbrant
Miljöansvarig
Anders Stegberger
Domarordförande
Lars-Ola Eriksson
Domare
Christer Söderström
Teknisk kontrollant Lars-Erik Söderström

070-603 68 06
070-272 59 01
070-346 23 49
070-204 84 27
070-644 16 17
073-819 78 43
073-075 51 71
070-683 06 60
070-260 45 18

Tävlingens längd
Nationellt rally med 126 km totalt, varav 50 km SS. Tävlingen innehåller 4 SS.
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Tävlingens plats
Start och mål och serviceplats finns i Långviksmon, ca 45 km nordväst om Örnsköldsvik.
Plats för anmälan och besiktning
Anmälan och besiktning sker vid startplatsen, Långviksmon. Pilat från Örnsköldsvik.
Kl. 07.30-09.00. B-besiktning.
Tidsplan och resultatservice:
Banans offentliggörande sker lördagen 4 mars vid startplatsen.
Första tävlande startar lördag 4 mars kl. 12.00
Debutanter kör endast SS1- SS2 i tävlingen.
Prisutdelning sker 1 timme efter sista bil.
Deltagare
Tävlingen är öppen för A, B och C- förare med giltig licens för 2017, samt debutant och junior.
Lagtävlan ingår ej.
Tillåtna bilklasser och startordning
Debutant 1. HRB/HRB 2. Volvo Original A-B och C-förare. 3. Grupp E och grp. N <1400, A-B
och C-förare 4. 2WD A-B) och C-förare (Grp. A/N/H/ NS 2wd) 5. 4 WD A-B och C
(WRC/S2000/ Grp. A/N/Ns 4wd) 6. Ungdomsrally.
Däck
Tävlingen körs på vinterdäck enl. SBF´s gällande rallyreglemente 2017.
Tävlingsavgift
Tävlingsavgift skall vara girobokförd senast 24 februari 1600 kr. För den som avser att betala
efter den 24 februari är avgiften 1700 kr.
Tävlingsavgiften för klass ekonomi och Volvo original är 1200 kr. Även där skall det girobetalas
innan 24 februari och förseningsavgift är lika som ovan.
C-förare som är juniorer betalar halva startavgiften (700 kr). Detta gäller inte telefon eller
efteranmälan.
Tävlingsavgiften sätts in på Örnsköldsviks RK:s
postgiro 339973-0. Ange på talongen förarens namn, bilklass.
Avgiften får ej biläggas anmälan i kontanter eller check.
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att för administration behålla 200 kr av inbetald
tävlingsavgift, resten återbetalas.
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Anmälan:
Elektronisk anmälan görs på adress www.resultatservice.com eller på SBF:s anmälningsblankett som
sänds på adress: Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 HÖÖR.
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan.
Har du inget anmälningskonto finns det instruktioner för att skapa detta på sidan för att göra Login mot
anmälningssystemet.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda SENAST DEN 2017-02-24 FÖRE KL 18 00.
PM och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att finnas tillgängligt via den tävlandes
anmälningskonto på www.resultatservice.com
Ingen telefonanmälan god tages.
Efteranmälan görs på www.resultatservice.com.
Avanmälan:
Så länge ordinarie anmälningstid är öppen kan den tävlande via sitt anmälningskonto göra avanmälan.
Efter ordinarie anmälningstid sänds avanmälan med e-post till lars.gren@resultatservice.se

Skriftlig anmälan sändes till: Örnsköldsviks Rallyklubb Björnavägen 80 891 42 Örnsköldsvik
Noter
Arrangörsnoter finns ej. Genomkörning av banan (kolonnkörning) med privatbil för att göra egna
noter, kommer att arrangeras kl. 10.00 på lördagen. Detta för klasser där noter är tillåtna.
Pilning
Engelsk pilning tillämpas.
Ansvar
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet, MNB,
Örnsköldsviks RK samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under
tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.
Avlysning
Tävlingsledningen äger rätt att efter domarnas godkännande avlysa tävlingen om inte minst 25
tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller vid annan force majeure.
Resultat och prisutdelning:
Preliminär resultatlista anslås vid start/mål under tävlingens gång.
Definitiv resultatlista meddelas senast en timme efter sista bil i mål.
Prisutdelning förrättas snarast möjligt efter detta.
Resultatlista skickas endast ut via e-post om så önskas.
Eller finns på klubbens hemsida.
Efteranmälan, telefonanmälan och återbud
Kurt Ehlin 070-603 68 06
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Priser
Priser utdelas till en per fyra startande i respektive klass
Bensin
Tankmöjligheter finns vid macken i Hemling och i Björna. De båda mackarna ligger ca 10 km
från Långviksmon.
Officiell anslagstavla
Placerad i tävlingscenter Långviksmon

Dispens från hastighetsbegränsningar
Enligt länsstyrelsens beslut

Upplysningar
se tävlingsorganisation

Respittid Enligt RY 8.15.3T

Logi Scandic
Kontaktperson: Inger Nordin
Enkelrum 950 kr/natt
inkl. frukost
3 bäddsrum/1350 kr/natt inkl. frukost
0660-27 22 03 eller 0660-27 22 10

Dubbelrum 1100 kr/natt inkl. frukost
Uppge ”rally” vid beställning

Välkomna önskar Örnsköldsviks Rallyklubb
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