Eskilstuna MK inbjuder till

Finess EMK-Kannan
17/9 2022

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBFs
nationella tävlingsregler för rally, samt denna
tävlingsinbjudan.

Finess Emk-kannan 2022 ingår i Svenska Rallycupen, Voc Mekonomen
Sverigeserien samt Dm för Stockholms Bilsportförbund.

” Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsport- förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling 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 mediaform offentliggör namnuppgifterna. ”

OBS!
Insurance infomation for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish road events, with nonSwedish registrated vehicles,must have thirdParty 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
SportsFederation will be eligible.The excess-fee that the one Considered causing the accident is this 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 bristfällig 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
46500kr=9300kr).Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor.
1 Arrangör: Eskilstuna MK, Box 271, 631 04 Eskilstuna tfn. 016-51 58 37 www.eskilstunamk.com
2. Organisationskommitté: H-E Insulander, Kjell Eriksson, Björn Olsson, Anders Malmström, Andreas Nilsson, Åke Berg,
Sune Vesterlund, Ronny Jansson, Kåge Olsson, Nicolina Lindberg
3. Tävlingsledning
- Tävlingsledare:

Kjell Eriksson, Eskilstuna mk. 070-5834823

- Bitr. tävlingsledare:

Björn Olsson, Nicolina Lindberg

- Teknisk chef:

Per Karlsson, Kolsva Ms

-Domareordförande:

Erik Wahlkvist

- Domare:

Roland Andersson

- Teknisk kontr:

Jan Kolmbäck

- Miljö:

Folke Matrosow

-Tävlingssekreterare: Meddelas i Pm1
4. Övriga chefsfunktionärer och centrala funktioner:
Tävlingskassör;

H-E Insulander 070-3435751

Banchef:

Anders Malmström 070-8269722

Säkerhetschef:

Åke Berg 070-7180740 , Pär Karlsson

Serviceansvarig:

Kåge Olsson

Resultat:

w w w . r a c e c o n s u l t i ng . s e

Notskrivare:

Patrik Barth

5a. Tävlingens form, art och längd:
6st olika sträckor av riktigt bra kvalité på utslagsgivande sörmländska vägar.
Sträckornas längd mäter 37.8 km
Totala tävlingslängden blir ca 240 km
Debutanter kör endast delar av banan. Vilka SS det blir meddelas i Pm1.

5b. Trackingsystem: Kommer att användas från Race Consulting. USB-laddning i bilen är önskvärt.
Trackingenheterna hämtas ut i samband med incheckning till tävlingen på av arrangör anvisad plats.
Förlorad eller förstörd enhet ersätts med 2500kr + moms som faktureras av Race Consulting.
6. Tävlingsplats:
- HQ är belägen Vid Arver Lastvagnar i Kjula.
- Kärrparkering är belägen i närområdet kring HQ i Kjula.
6b. Besiktning. Sker vid Arver Lastvagnar i Kjula. A- besiktning öppen fredag kväll.17.00 – 21.00
Lördagens tider meddelas i Pm 1 (Ev. TUSS besiktning endast fredag kväll.)

7. Tidsplan
Fredagen den 15/7:
Onsdagen den 7/9: kl 20.00

I nbjudan publiceras på www.raceconsulting.se
Anmälningstiden utgår

Fredagen den 16/9: kl 16.30 - 20.30. Anmälan öppen
Fredagen den 16/9: kl 17.00-21.00.
Fri A-besiktning, Arver Lastvagnar
Fredagen den 16/9: kl 19.00 - 21.30 Trackingsystem kan hämtas ut på HQ
Lördagen den 17/9: kl 07.00 - 09.30 Trackingsystem kan hämtas ut på HQ
Lördagen den 17/9: kl 06.30 - 09.45. Anmälan samt besiktning öppen, Arver Lastvagnar, Kjula
Lördagen den 17/9: kl. 10.00
Första start, Arver Lastvagnar
Lördagen den 17/9: kl. ca 15.10
Första bil i slutmål.
8. Respittid: Respittiden är max 30 minuter för hela tävlingen.

9. Deltagare: Tävlingen är öppen för Debutanter, Ungdomsrally, A-B-C förare. Max 220 startande.
Gallring sker efter
1. Anmälningsdatum.
2. Inbetald startavgift.
3. Arrangören fritt
Deltagare som tidigare startat i deltävling för respektive serier äger företräde vid gallring.
10. Klasser samt Startordning
Debutanter
Klass 9
Inbjudningsklass,
Klass 1: 1
Klass 1: 2
Klass 2.
Klass 3.
Klass 7ab
Klass 8
Klass 5a.*
Klass 5b.*
Klass 6a.*
Klass 6b.*
Klass 7c
Klass 4.

Ungdomsrally
VW Typ 1 och Typ 3
A/B/C-förare 4 WD R5, WRC 2013< Klass 1 Enligt SRC s cupregler.
A/B/C förare övriga 4 WD
Klass 1 enligt SRC s cupregler.
A-förare 2 WD
B-förare 2 WD
A/B GrE
A/B/C AppK -81 (2 WD)
A/B GrF + GrN 0-1600cc. (hopslagen förarklass A/B)
A/B VOC Mekonomen Rally
C GrF + GrN 0-1600cc
C VOC Mekonomen Rally
C GrE
C-förare 2 WD

* Klass 5a och b samt Klass 6a och b sammanslås i poängräkningen för Svenska Rallycupen
11. Reklam: Arrangörsreklam kan komma att anbringas. Enligt SBFs reglemente RY 1.4.1
Om så sker så är det möjligt att köpa sig fri från denna till dubbel startavgift.

12. Särskilda bestämmelser
Efteranmälda startar sist i sin förarklass inom respektive klass.
Obs! Av säkerhetsskäl startar efteranmälda i klass 4 först i sin klass.
OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden.
Deltagande förare/kartläsare, som ertappas med att rekognosera på de vägar som kommer att ingå i tävlingen
kommer oåterkalleligt berört ekipage att beläggas med startförbud.
13. Däck och utrustning:
Enligt SBFs reglementeför rally Däcklista, sommardäck 2022 på
SBF.se

14. Service och miljö:
- En längre service om ca 45 min efter SS3 vid HQ.
- Ingen tillgång till bensin vid HQ.
- En kortare service om 10 min på annan plats efter SS4 för de som känner att de behöver.
Obs! Endast 1 service ekipage per startande
Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/
-material samt behållare för uppsamling av vätska skall finnas vid varje ekipage. En presenning skall
även finnas tillgänglig för servicefordonet. Obs! 1st 6kg brandsläckare vid resp.
tävlingsbil/team på servicearean. All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen.
Vid HQ på gångavstånd finns 4st restauranger som kommer att hålla öppet fredag kväll samt under
tävlingsdagen lördag. Restaurangerna det gäller heter Casa Nostra, Kin Kitchen, Musse och Lottas kök
samt Burgeriet
Mera info kring öppettider och ev erbjudanden kommer senare.
15. Tävlingsavgift: 3200:- + ev. noter.
Ungdomsrally: 1500:Arrangörsnoter: 500:- utarbetade av Patrik Barth. Önskad typ av noter, siffer eller beskrivande skall
anmälan.

anges vid

Efteranmälningsavgift: 500:Startavgift. Skall betalas via BG 5184-8653 eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast
tisdagen den 13/9
Märk betalningen med namn samt klass.
18. Anmälan: Sker via www.raceconsulting.se
19. Avlysning: Arrangören kan avlysa tävlingen om inte minst 120 förare finns anmälda vid
anmälningstidens utgång, om vederbörliga tillstånd ej erhållits eller annan force majeur.
20. Priser: Kommer att utdelas till 1,2,3an i varje klass.
Ev. Särskiljning SS 1, SS 2, osv.
Prisutdelning sker efter protesttidens utgång.
21. Återbud, via mejl eskilstunamk27@outlook.com
Se till att ni får en bekräftelse på att eran avanmälan är mottagen.
Återbud senast måndag 12/9 debiteras ingen avgift med undantag för ev beställda noter.
Återbud efter måndag 12/9 debiteras 500kr plus ev noter.
22. Upplysningar: Kjell Eriksson 070-583 48 23

Anders Malmström 070-826 97 22

23. Resultatlista: Anslås digitalt via www.raceconsulting.se
Liveresultat kommer att publiceras via samma sida.

24. Slutbesiktning: Sker vid HQ.

Boende: Vi rekommenderar Vilsta Sport hotell (Hotell ,Vandrarhem o camping). Ange koden EMKkannan2022 för
rabatterat pris.
I övrigt hänvisas till Turistbyrån. Alternativ till Eskilstuna MK.
Välkomna
Tävlingsledningen

