TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER
Gästabudstrofén anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser.”
”Ansvar. G 1.6 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s regelverk, Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och gällande mästerskapsregler i rally för
2019, denna inbjudan med dess tilläggregler och eventuella bulletiner. Den som deltar i
tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella förbundet (FIA), Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangören eller funktionärer
kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- och/eller sakskador som under
tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och dess team har genom sin anmälan att
delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att låta arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
oavsett medieform offentliggöra namnuppgifterna.

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in
Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have third- party liability
insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance not
comply with Swedish laws the third party liability insurance hold by The Swedish
Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing
the accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % of 46 500
SEK = 9 300 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige.Deltagare I
tävling/uppvisning på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts
försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är
bristfällit gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att
gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett
prisbasbelopp 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner
kronor.
1.ARRANGÖR
SMK Nyköping, Box 256, 611 26. SMK Nyköpings hemsida: www.smknykoping.com och
facebook sida https://www.facebook.com/SmkNykoping/
2.ORGANISATIONSKOMITTÉ
Hampus Juteryd, Annicka Karlsson, Alexander Broberg, Matias Karlsson och Liz Brådhe,
Jens Gejskog, Sven Karlsson, Sonia Broberg, Jill Brådhe, Pontus Nilsson

3.TÄVLINGSLEDNING
TÄVLINGSLEDARE
Annicka Karlsson – 070- 25 226 43
BITR. TÄVLINGSLEDARE
Matias Karlsson – 073- 70 522 86
Stefan Thaleman - 070-53 220 12
SÄKERHETSCHEF
Pa Mårtensson - 073-058 39 41
Bitr, SÄKERHETSCHEF
Gert Karlsson PUBLIK SÄKERHETSCHEF
Sven Karlsson - 070-62 76 425
BITR, PUBLIKSÄKERHTSCHEF
Henrik Pedersen BANCHEF
Hampus Juteryd - 070-535 62 63
BITR, BANCHEF
Niklas Gustavsson
NOTER/ROADBOOK/BANDLISTA
Patrik Barth.
Anmälan, DATA/RESULTAT. TIDTAGNING,
www.resultatservice.com
MEDIAANSVARIG LOKALT
Hampus Juteryd. 070-535 62 63 hampus.juteryd@gmail.com
FÖRARKONTAKTER
Patric Carlsson. (från klockan 16 torsdag-fredag samt hela lördagen)
Richard Åndberg (torsdag-fredag)
Plus en som meddelas i PM
TÄVLINGSSEKRETERARE
Sonia Broberg
SERVICEPLATS CHEF
Joakim Jakobsson jj@vrena.se 073-08 04 619
4.TEKNISK CHEF
Pontus Nilsson – 0767934943
5.DOMARORDFÖRANDE
Kjell-Åke Jönsson - 070-8656161
6.DOMARE
Patrik Persson – 070- 871 37 67
Emmelie Andersson – 070- 875 96 29
7.TEKNISK KONTROLLANT
Mattias Roth- 0708-677792
8.MILJÖCHEF
Jens Gejeskog- 076-8361154
Nummer som saknas kommer i PM

9.TÄVLINGSFORM
-Tävlingen ingår i följande svenska mästerskap:
-Svenskt Mästerskap i Rally (SM)
-Svenskt Mästerskap i Rally för juniorer (JSM)
-Samt inbjudningsklasen R1(voc mekonomen, grupp e, grupp f fwd och rwd samt
grupp n 0-1400) gäller samma ålder som för JSM.
Tävlingsbanan
Tävlingen har en total längd på ca 400 km med 12 SS på ca 105 km SS. Tävlingen är indelad i
tre etapper, en på fredagen och två på lördagen. Möjlighet att starta om både efter etapp ett
och etapp två. Powerstage är ss12
10.TÄVLINGS HQ
Tävlingens högkvarter (Rally HQ) och presscenter finns vid
Sunlight Hotel, Conference & Spa, Nytorget 7, 611 38
Nyköping.
Anmälan; Sunlight hotell och Conference i Rally HQ.
Telefonnummer under tävlingen: Meddela i PM
BESIKTNING: Hos Ingersdäck i Nyköping, Åkerbärsvägen 2, 611 38 Nyköping. A
besiktning den 14/6 mellan 12:00-16:00.
SERVICEDISK
Rallyts Servicedisk finns på Rally HQ och kan nås på följande telefonnummer:
meddelas senare. Öppethållande se under punkt 11. Tidsplan.
11.TIDSPLAN
Fredag 19:e April 2019
11:00
Anmälan öppnar/inbjudan presenteras
Söndag 2:e Juni 2019
20:00
Anmälan stänger
Måndag 3:e Juni 2019
18:00
Beställning större service yta stänger
Söndag 9:a Juni 2019
18:00
Efteranmälan stänger
Onsdag 12:a juni 2019
12:00
Banans offentliggörande
Torsdag 13:e Juni 2019
Administrativ kontroll & registrering
16:00 – 19:30
för rekognosering
17:00 – 19:30
Frivillig Rekognosering av SS1-2
20.00 – 21.30
Pressträff och go-kart race för inbjudna

073-08 04 619 jj@vrena.se

Fredag 14:e Juni 2019
06.00 – 8.00
Administrativ kontroll & registrering för
rekognosering
06:00 – 16:00
Rekognosering av alla SS
06:00
Infodisk öppnar
12:00
Serviceplats öppnar
12:00 – 16:00
Besiktning enligt schema
12:00 – 22:00
Presscenter öppnar
14:30
Första tävlingsmöte
16:00
Publicering av startlista dag 1
17:15
Första bil startar etapp 1
21:00
Första bil anländer etappmål och parcfarme
22:30
Senaste tidpunkt för anmälan omstart etapp2
23:00
Omstartslista anslås
Lördag 15:e Juni 2019
06:15
Infodisk öppnar
06:30 – 20:00
Presscenter öppnar
07:30
Första bil startar etapp 2
Omstart till etapp 3
Meddela tekniksa chefen
30 min innan beräknad
starttid på etapp3
13:30
Första bil startar etapp 3
17:30
Första bil anländer slutmål
1från 17:40
Slutbesiktning och parc fermé in
19:30
Preliminär resultatlista anslås
Slutbesiktning kommer att ske vid anvisad plats. Parc farmé kommer att tillämpas.
Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på www.resultatservice.se
Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås
efter tävlingens slut, samt läggs ut på www.resultatservice.se
Prisutdelning sker på ramp efter målgång.
12. DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD-JOKERTÄVLING
Deltagare enligt ”Mästerskapsregler SM Rally” punkt 1.6
Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens oavsett nationalitet.
Förare med nationell A- B- eller C-licens eller internationell licens och kartläsare/codriver.
Omstart är möjlig efter etapp 1 och 2.(tid meddelas i startbekräftelse)
Tävlingen är maximerad till 100 deltagare.
Gallring enligt "Mästerskapsregler SM Rally" punkt 2.0
Jokertävling;
De förare som anmält
Jokertävling hemlighålls tills inga efteranmälda eller reserver tas in.
Anmälan till jokertävling kan inte göras vid efteranmälan.

13. DELTAGANDE BILAR, STARTORDNING OCH SEEDNING
Klasser och seedning enligt gällande reglemente för SM och JSM samt inbjudningsklassen R1
14. REKLAM
Arrangören förbehåller sig rätten att, enligt SBF:s reglemente sätta reklam på de
tävlandes fordon.
SBF förbehåller sig också rätten att sätta reklam på framrutan. Rutans bredd x 12 cm,
enligt RY 1.4.1 Reklamen avser dekal från TOOLS och endast denna får förekomma.
OBS! att dekalen skall fylla hela framrutans bredd!
Friköpning av arrangörsreklam är möjlig mot 7500 kr. Tools reklamen i framrutan och vid
startnumret går inte att köpa sig fri ifrån
15. TEAM/LAGTÄVLAN
Förekommer inte.
16. DÄCK, SERVICE, MILJÖ och TANKNING
Service möjligheter kommer ges efter ss2(HQ) Efter ss5
(Vrena) efter ss6(HQ) och efter ss9 (Nävekvarn), Tanknings
möjlighet efter ss7. Och efter ss11 i Nävekvarn samma som
servicen efter ss9. Vid behov av större yta än 9*6 m kontakta
Serviceplats chefen Joakim Jakobsson på jj@verena.se vi
kommer ta en avgift på 50kr per kvm som man behöver
extra.
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente. Bestraffning sker Enligt RY
3.1 och G 2.4
Vi kommer noga kontrollera att miljöföreskrifterna följs.
En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen.
Varje tävlande har tillgång till en serviceplats med måtten 9 x 6 m.
Utökad serviceplats kan beställas av serviceplats chefen Joakim Jakobsson på mail i första
hand jj@vrena.se --073-08 04 619. 50kr extra per kvm man beställer.
Storlek på serviceplats som är större än 54 kvm meddelas Joakim senast 2019-06-03 kl. 12.00.
OBS! Detta gäller även de av er som vill ha serviceplats bredvid varandra.
Det finns INTE tillgång till el på serviceplatsen.
En teknisk zon för ”heta arbeten” kommer finnas i anslutning till serviceplatsen.
Totalt eldningsförbud gäller på serviceplatsen, gäller även grillar.

17.TÄVLINGSAVGIFTER
Tävlingsavgift SM 7.500:- notavgift, rekognoseringsavgift 600:Tävlingsavgift JSM 6.500:- notavgift, rekognoseringsavgift 600:Tävlingsavgift Inbjudningsklass R1 upp till 25år 5.000:- notavgift, rekognoseringsavgift 600:Friköp av arrangörs reklam mot en avgift på 7500kr
Tävlingsavgiften ska sättas in på Bankgiro 232-0018 Tillhörande SMK Nyköping. Senast
3/6
Följande ingår i tävlingsavgiften:
- en uppsättning roadbook
- ett officiellt program med karta
- ID-brickor för förare och co-driver
- tävlingsnummer och rallyskyltar för tävlingsbilen
- små tävlingsnummer till rekognoseringsbilen
- arrangörsreklam, om inte den högre tävlingsavgiften betalats in enligt ovan
- ett servicepaket innehållande: En serviceskylt, ett officiellt program med karta.
- serviceplatsyta på 9 x 6 m
18. ANMÄLAN
Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 2/6 kl. 20.00
via E-anmälan på adressen: www.resultatservice.se
Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress.
Ange noter: Beskrivande, Siffer eller eventuell annan Barth not i din anmälan.
Tävlande som inte betalat sin tävlingsavgift samt eventuell rekognoserings- och
notavgift senast den 2019-06-03 klockan 18.00, kommer att betraktas som
efteranmäld se punkt 17 Tävlingsavgift efteranmälan.
Återtagen, ej betald anmälan, efter 2019-06-02 18.00, kommer att faktureras en
avgift på 50% av tävlingsavgiften plus hela rekognoserings- & notavgiften.

ÅTERBUD / EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan ske till fram till 2019-06-09 klockan 18.00
mot en avgift på 2000kr
och görs på www.resultatservice.com.
Arrangören garanterar inte plats i programmet.
Så länge ordinarie anmälningstid är öppen kan den tävlande via sitt anmälningskonto
göra avanmälan. Efter ordinarie anmälningstid sänds avanmälan med epost till
lars.gren@resultatservice.se
19.AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna
inbjudan eller avlysa tävlingen pga. dåligt väder, mindre än 60 anmälda, tillstånd inte erhållits
eller force majeur.

TILLSTÅND OCH DISPENSER:
Tillstånd för tävlingen har sökts hos Länsstyrelsen och dispens från hastighetsbegränsning
på SS är sökt.
20.PRISER – SÄRSKILJNING
Priser utdelas enligt gällande reglemente.
Priserna utdelas på ramp klassvis.
Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.
Fri startavgift till nästa Gästabudstrofé tillfaller Snabbaste 2wd åkare.
Bästa ekipage totalt erhåller 5000 kr plus en inteckning i nya vandringspriset för
Gästabudstrofén som Nyköpings kommun instiftade 2017.
21. ÅTERBETALNING
Tävlingsavgiften kan återbetalas i följande fall:
1. Om tävlingen inte genomförs.
2. Till tävlande vars anmälan inte godtas.
3. Om återtagande av anmälan sker före 2019-06-02 kl. 18.00. Hela avgiften.
4. Återtagande av anmälan efter 2019-06-02 kl.18.00 ingen återbetalning.
5. Inställd tävling pga. orsaker hänförbara till force majeure 50 % av erlagd
tävlingsavgift.
6. Ej avbeställda noter efter 2019-06-02 kl. 18.00 återbetalas ej
22.SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
• Tidtagning: Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell för tjuvstartskontroll,
digital display som räknar till start. Fotocell vid mål på SS.
•OBS!!
Rekognosering. Max 2gånger per unik sträcka alltså dubbel sträckorna får också bara köras
igenom 2gånger.
Torsdag 13 Juni
17.00 – 19.30 ( Frivillig enbart SS 1-2 )
Fredag 14 Juni
06.00 – 16.00 Fri recce.
2. Restriktioner
Tävlingsledningen kommer noggrant att bevaka så att inga överträdelser sker av ej behörig
trafik på tävlingsbanan.
GPS spårningssystem
Vi kommer att utrusta varje rekognoserings- och tävlingsbil med en GPS sändare.
Detta för att kunna kontrollera att hastigheterna hålls på träningen och som spårning
under själva tävlingen.
Mer information om detta i slutinstruktionen
23.BENSIN OCH OLJA
Det finns mackar i anslutning till HQ som har 95,98 och E85.
Sedan ges tanknings möjlighet efter, ss7 och 11.

24. PLATS FÖR ANSLAG AV TILLSTÅND, PM SAMT ÖVIGA MEDDELANDEN
På anslagstavla i närheten av service disken. Samt PM på resultatservice.
25. UPPLYSNINGAR/BOENDE
Har du frågor Ring Hampus Juteryd 070-5356263 ( EJ efter kl. 22.00)
Annika Karlsson 070-2522643
Alexander Broberg 072- 7449702
Info rörande tävlingen finns även på vår hemsida och facebooksida :
https://www.facebook.com/SmkNykoping/
och på www.rallysm.se
Vi har nöjet att presentera ett kanonupplägg för Rally-SM i Nyköping. På Sunlight hotell &
konferens
som är vårt huvudhotell har vi ett HQ och serviceplats. De har en stor parkeringsplats direkt
utanför
Hotellet. Tillsammans med Sunlight har vi tagit fram ett kanonupplägg där dom kommer att
erbjuda middagar alla dagar från torsdag kväll och även avsluta med en trevlig middag efter
målgången på lördag kväll. Tiderna anpassar dom efter oss.
Ni kan boka Era rum och måltider direkt med hotellet:
Mail: bokning@sunlight.se
Uppge bokningskod: RallyiNyköping
Boka under Namn och Klubb
Telefonnummer: 0155-205000Om ni ringer in era bokningar så ber ni att få prata med
Saga eller Linnea
PRISER:
LOGI
ENKELRUM 875 Sek/natt
DUBBELRUM 1295 Sek/natt
3 BÄDDSRUM 1645 Sek/natt
4 BÄDDSRUM 1995 Sek/natt
Priserna är per rum och inkluderar frukostbuffé. Alla gäster har fri tillgång till gym, pooler
och relaxavdelning.
För morgonrockskit tillkommer en kostnad på 60 kr pp.
MÅLTIDER ( måste förbokas)
TORSDAG serveras kl 18-20
Buffé med 1 rätt och salladsbuffé: 175 kr pp
FREDAG serveras kl 21-23
Buffé med 2 rätter och salladsbuffé: 225 kr pp
LÖRDAG Avslutningsmiddag
Lyxigare 2 rätters Buffé: 295 kr pp

VARMT VÄLKOMNA TILL GÄSTABUDSTROFÉN OCH
NYKÖPING DEN 14-15 JUNI!

