
Kolsva MS bjuder in till:

Kolsvarundan
17 september 2016

Deltävling i



Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna inbjudan och ev. tillkommande ”PM”
Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, Klassiska- och Historiska Rallycupen samt 
Svenska Regularitycupen

TÄVLINGSANSVAR
”Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriksförbundet (SDF), arrangör eller 
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador 
som under tävlingen drabbar deltagaren”
”Tävlingsdeltagare och funktionärer 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, oavsett i vilken 
media får offentliggöra namnuppgifterna.”

ARRANGÖR
Kolsva MS, Box 49, 731 10 Kolsva    Hemsida: www.kolsvams.com
E-post: kolsva.ms@telia.com Rallyts bankgiro: 5602-4714

ORGANISATIONSKOMITTÉ
Lasse Wickman, Mathias Jansson, Mats Carlbom, Erik Wahlkvist, Rikard Eriksson, 
Anders Eriksson, Johan Ivarson, Per-Arne Broström och Mikael Karlsson

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare Lasse Wickman 070-3990254 
Bitr. Tävl.led. Mats Carlbom  070-3405357
Tävl. Sekr. Mathias Jansson 070-5544864
Teknisk chef Anders Eriksson 070-3576262
Banchef Rikard Eriksson 070-5953933
Säkerhetschef Johan Iwarson 070-2117761
Publiksäkerhet Thomas Widfond 070-7400437
Miljöansvarig Per-Arne Broström 073-9847035

ÖVRIGA
Domarordförande: Steve Elofsson 070-7768202
Domare Lars-Inge Broman 070-3541622
Teknisk kontrollant Jan Österberg 070-5944774
Radiosamband Västerås radioklubb
Resultat Resultatservice
Roadbook/Noter Noteriet

http://www.kolsvams.com/
mailto:kolsva.ms@telia.com


TÄVLINGSFORM
Nationellt rally ingående i Svenska Rally Cupen 2016 och Klassiska- och Historiska 
Rallycupen 2016 samt Svenska regularitycupen 2016
Banans längd är ca 154km, varav 47km fördelat på 5 olika SS

TÄVLINGSPLATS
Start och målplats: Folkets Park i Kolsva 
En central serviceplats på Kolsva Industriområde

TIDSPLAN
7 september  kl 20.00 Elektronisk anmälan skall vara arrangören tillhanda
10 september kl 20.00 Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda
14 september kl 09.00 Banan offentliggörs. Programförsäljning börjar
16 september kl 17.00 – 21.00 Frivillig anmälan och besiktning
17 september kl 07.00 Anmälan och besiktning öppnar

kl 08.30 Deltagarmöte regularity, serviceplatsen
kl 09.00 Start regularity
kl 09.15 Förarmöte ungdomsrally, serviceplatsen
kl 09.45 Första start Ungdomsrally
kl 10.01   Första start Klass 1

Slutbesiktning sker vid målplatsen. Parc farmé kommer att tillämpas
Löpande resultat under tävlingen på www.resultatservice.com
Prel. Resultatlista visas vid målplatsen under tävlingens gång
Officiell resultatlista anslås efter tävlingens slut, samt läggs ut på 
www.resultatservice.com
Prisutdelning sker ca 30 min efter respektive avslutad klass

DELTAGARE-LICENSKLASSER-GALLRINGSMETOD
Tävlingen är öppen för A-B-C-förare med gällande licens för 2016 samt ungdomsrally.
Max 240 startande. Ev. gallring sker i första hand mot förare som inte startat eller 
tagit poäng i någon av de ingående cuperna.
I regularityklassen är bilsportlicens enkel tillåten. Engångslicens beställs on line från 
SBF. Prova-på-licens kan köpas från SBF eller av arrangören vid anmälan tävlingsdagen.

BILKLASSER-STARTORDNING (enl SRC 2016)
Regularity
Klass 9 Ungdomsrally
Klass 1 4 WD A-förare 
Klass 2 A-förare 2 WD 
Klass 7 Klassiska rallycupen enligt Rallyklassikernas klassindelning
Klass 4 A/B VOC/GrF + GrN 0-1400cc & R1B. (hopslagen förarklass A/B)
Klass 6 6-A/B: A/B GrE&R1A.
Klass 8 4WD B/C-förare (hopslagen förarklass B/C)
Klass 3 3-B: B 2 WD 
Klass 5 C VOC/GrF + GrN 0-1400cc & R1B. 
Klass 6 6-C: C GrE&R1A  
Klass 3 3-C: C 2 WD 

http://www.resultatservice.com/
http://www.resultatservice.com/


REKLAM
Arrangören kommer att utnyttja rätten att enligt reglementet anbringa reklam på 
deltagande fordon. Friköpning av arrangörsreklam möjlig mot 5000kr

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Utrustning och däck enligt 2016 års rallyreglemente
Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som räknar ner 
till start. Fotocell vid mål på SS.
OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är 
förbjuden
Deltagande förare/karläsare som ertappas med att rekognosera på de vägar som ingår i 
tävlingen kommer att beläggas med startförbud!

REGULARITY
Kolsvarundan är final i Svenska regularitycupen 2016. Tävlingen omfattar 6st 
regularity-sträckor, 5st på de avlysta rallyvägarna och en i allmän trafik på en lågt 
trafikerad väg. Medelhastigheten i Regularity är 50km/h. Inga hastighetsbyten 
förekommer. Regularity genomför tävlingen på motsvarande sätt som fullfartsrally vilket 
innebär start med funktionär och startljus samt målgång på samma sätt som 
rallybilarna. GPS-tidtagning används. Den virtuella mållinjen på SS är ej samma som  
rallyklassernas. 
Kalibreringssträcka för tripmätare finns på vägen mellan besiktning i Köping och start i 
Kolsva. Extramonterad tripmätare skall finnas med på SBF:s lista över godkända 
tripmätare, se http://web.sbf.se/regler/up/8/BO_Reg_Tripmatare-2016_3.pdf.
Övriga upplysningar ges på deltagarmötet 17 sept. kl.08.30 som är obligatoriskt. Före 
mötet skall anmälan och besiktning vara gjorda och kalibreringssträckan körd. Frågor 
om regularitydelen av tävlingen besvaras av Mats Carlbom på tel 070-3405357.

TÄVLINGSAVGIFTER
Startavgift: 2500kr Insatt senast 10 september
Ungdomsrally: 700kr Insatt senast 10 september
Regularity: 1200kr Insatt senast 10 september
Noter: 500kr  Insatt senast 10 september 
Återbud före 7 september kl. 20.00: startavgift åter. Efter 7 september kl. 20.00 
500kr i administrativ avgift. Vid utebliven start utan avanmälan debiteras 2500kr.
Noter garanteras ej vid efteranmälan. Beställda och ej avhämtade noter debiteras den 
tävlande

ANMÄLAN
Anmälan ska vara oss tillhanda SENAST 7/9 kl. 20:00 via E-anmälan till: 
www.resultatservice.com
Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress
Ange noter: Beskrivande, siffer eller eventuell annan Barth-not på anmälan

AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarens medgivande att göra 
ändringar i denna inbjudan eller avlysa tävlingen pga. Otjänlig väderlek, mindre än 120 
anmälda, tillstånd inte erhållits eller annat fall av force majeur.

http://www.resultatservice.com/


PRISER-SÄRSKILJNING
Sedvanliga pokaler kommer att utdelas till en per påbörjat femtal i varje klass
Priserna utdelas klassvis 30min efter avslutad klass
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.

ÅTERBUD / EFTERANMÄLAN
Återbud före den 7 september kl 24.00 görs genom inloggning på er E-anmälan för att 
där ta bort denna.
Återbud efter den 7 september kl 24.00 görs på telefon ------
Eventuell efteranmälan kan göras på www.resultatservice.com efter beslut om förlängd 
anmälningstid tas av tävlingsledningen

BOENDE
Kolsva MS rekommenderar boende på Best Western Hotell Scheele www.hotelscheele.se
Kohlswa Herrgård www.kohlswa-herrgard.se eller Hotell Gillet www.gilletkoping.se
Mer info om boende finns att få på turistbyrån www.koping.se-turistbyran
tel 0221-256 55 eller tourist@koping.se

VÄLKOMNA!

http://www.resultatservice.com/
http://www.hotelscheele.se/
http://www.kohlswa-herrgard.se/
http://www.gilletkoping.se/
http://www.koping.se-uristbyran/

