INBJUDAN
Richard Burns Rally 2013, Deltävling 1 – Silverratts-knixen
DEN 29 mars kl 18,00 2013
• ARRANGÖR: Älmhults MK. http://www.almhultsmk.se/
• TÄVLINGSLEDARE: Stefan Håkansson. info@hakanssonsmotorsport.se, 0733-228743
• DOMARE: Stefan Håkansson, Martin Andreasson
• TEKNISK KONTROLLANT: Martin Andreasson
• TEKNISK CHEF: Stefan Håkansson
• BANCHEF: Stefan Håkansson, Martin Andreasson
• PRESS & MILJÖ: Marcus Sundh, marcus.sundh@gmail.com
• TÄVLINGENS ART: Nationell rally tävling i simulator miljö om totalt ca 76 km varav ca 48km SS fördelat på 3 SS. Tävlingen är notat. Ingen transport tid.
• TIDSPLAN: Anm. SKA vara bekräftad innan den 20/3, efteranmälan i mån av plats samt att 50kr i efteranmälningsavgift kommer tas ut.
Första start: Fredag 29/3 kl 18,00
• START OCH MÅL: Klubblokal, för karta se hemsida. Norra esplanaden.
• BESIKTNING OCH ANMÄLAN TÄVLINGSDAG: Besiktningen och anmälan sker vid inceckning till klubblokal.
• BILKLASSER: Under Silverrattsknixen kommer en enhetsbil att köras. Älmhults MK har hyrt in en bil men den kommer avslöjas under tävlingsdagen. Det
kommer finnas utprovad setup om så önskas. Det jag kan avslöjas är att det blir en 4wd bil.
• DELTAGARE: Förare med giltig registrering på www.almhultsmk.se. Om ni önskar kartläsare fixas detta på egen hand. Stödmedlemskap krävs (100kr)
Tävlingen är öppen för debutanter. Max antal deltagare 20st.
Så gallring kan ev ske, kan även komma att krävas ett kval innan för att sotera ut startlistan. Återkommer i PM om detta.
• DÄCK: Enligt Cz pluginets reglemente. Ingen begränsning av antalet.
• AVGIFTER: Startavgift 100kr som går till priser och klubbens kostnader. Noter tillkommer 50kr för dem som vill ha. Efteranmälan 50kr.
• ANMÄLAN: Tävlingsledningen tillhanda på mail enligt tidsplanen. Anm. skickas till: info@hakanssonsmotorsport.se
• SERVICE: Enligt roadbook. En central serviceplats i Älmhult även enkel typ av servering kommer kan tillgå, i övrigt serviceförbud.
• SÄRSKILJNING: Tid på SS 2.
• ANSVAR: Allt deltagande i tävlingen sker på egen risk, samt dess tävlingsledning och funktionärer, frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade
skador, olycksfall eller dylikt.
• RESULTAT: Anslås fortlöpande vid målplatsen. Parcfame 30min efter sista bil. Där efter prisutdelning.
• FORCEMAJOR: Silverrattsknixen har inget ansvar över internet eller Cz-pluginet’s drift. Vid eventuellt bortfall av endera så kommer det att betraktas som
tekniskt fel på bilen.
• UPPLYSNINGAR OCH ÅTERBUD: info@hakanssonsmotorsport.se, 0733-228743
• REPRISER: Vi som arrangerar vill även påminna alla deltagare om att repriskontroll kommer att krävas. Topp 3 i varje klass på varje sträcka kommer att
genomgå en geningskontroll. Vid kraftig gening på en sträcka så kommer 1 minut att läggas till på totaltiden.
• SHAKEDOWN. En shakedown sträcka kommer finnas tillgänglig mellan kl 15,00 och 17,00 för test av bil den 29/3.
• Med detta vill vi hälsa er hjärtligt välkomna till Deltävling 1 i Silverrattsknixen 2013.

