Inbjudan och tilläggsregler för Folkracetävling
Dalhemscupen på Bogeringen lördagen den 9 maj. 2015
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser,
samt denna tävlingsinbjudan.

Arrangör:

Ulricehamns Motorklubb, Kroken Timmele 260, 523 90 Ulricehamn

Tävlingsdag:

Lördagen den 9 maj 2015

Tävlingsledare:

Johny Abrahamsson 070-699 19 77

Banobservatör:

Mikael Söderlund 070-583 95 17

Säkerhetsansvarig:

Per Björling 073-076 96 09

Domare:

Ronny Ragnarsson

Teknisk Chef:

Fredrik Hjertén 076-829 35 55

Miljöchef:

Stig Karlsson 070-655 76 48

Fakta funktionär Start: Lars Rosell
Fakta funktionär Mål: Ingemar Rehn
Fakta funktionär Ljud: Per-Anders Hjertén
Tävlingsform:

Folkrace.

Tävlingsplats:

Bogeringen Kroken, 3 km norr Ulricehamn Rv 46 (skyltat med ”
MOTORBANA”) Tel. 0321- 165 90/ 0706-99 19 77

Tidsplan: 8 maj
Fredag

Anmälan
Besiktning

Tidsplan: 9 maj
Lördag

Anmälan
07:00 – 08:00
Besiktning
07:00 – 09:00
Bilen skall vara urplockad innan besiktning, samt kom i god tid.
Förarsammanträde: 09:30
Första start
10:00
Finaler
direkt efter kvalomg.

Resultat:

Anslås i depån.
Resultatlista delas ut direkt efter anbudsöppningens avslutande.

Tävlingens
genomförande:

Max 6 bilar/heat, samtliga kör 3 omgångar med poängberäkning som
fördelas enl. följande: 7-5-4-3-2-1
Vid lika poäng efter tre omg. avgör bäst i sista omg, därefter andra omg,
om det fortfarande är lika får lottning avgöra finalplats.
Samtliga kvalomgångspoäng räknas. Kvalomgång 1 & 2 är förlottade.
Kvalomgång 3 körs i startnummer ordning med fulla heat.
Kvalen körs i 3 varv och finaler i 5 varv.
Seniorer kör 3 omg. + A, B och C finaler med 1:an till nästa final.
D final vid mer än 60 anmälda vid anmälningstidens utgång.
Dam/ Veteran kör 3 omgångar + en final/15 startande, med uppflyttning.
Vid mindre än 6 anmälda lottas Dam/Veteran in i seniorklassen.
Juniorer kör 3 omgångar + en final/15 startande, med uppflyttning.

18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Vid 6 eller mindre startande juniorer körs tre kvalheat á 3 varv och ett
finalheat á 5 varv där poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng
avgör finalheatet. Debutanter kör tre omgångar á 3 varv. Inga finaler.
Senior & Juniordebutanter kan komma att starta i samma heat med 20 sek.
startmellanrum
Deltagare:

Förare med giltig Folkracelicens.

Klasser:

Senior, Junior, Dam/Vateran, Debutanter,

Antal startande:

Max 120 + debutanter

Gallring:

Gallring enligt FR-reglementet.

Startordning kval:

Senior – Dam/Veteran - Junior - Debutant

Startordning final:

Se programblad.

Startuppställning:

Lottning av startspår sker i lottningsfållor strax före respektive heatstart.
Till final väljer den med mest poäng från kvalheaten startspår först.
Däckrensning på startplattan medför uteslutning ur heatet.

Miljö:

Olja / vattenuppsamlare enl. folkrace reglementet och GR.
Miljöstation för oljor – batterier – glas mm finns mitt i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

1 tjuvstart = 2 minuspoäng. 2 tjuvstarter= uteslutning. Samtliga som kör
fram åker ut på banan och kör in vid banans utfart för uppställning.

Däckbegränsning:

Däck enligt folkracereglemente.

Anmälningsavgift:

Senior och Damer 300:-, Juniorer 200:-, betalas tävlingsdagen.

Efteranmälan:

Ordinarie startavgift + 200:-. Telefonanmälan + 100:-

Anmälan: ”Online”

Skall vara arrangören tillhanda senast 4 maj. 2015 kl, 24:00

Anmälan till:

Rune Björling, Frömad Långaryd 501,523 97 Ulricehamn, 070-378 97 85

Arrangörsreklam:

Arrangören förbehåller sig rätten till reklam enl. FR- reglementet.

Prisutdelning:

På startplattan/tvätthall så snart som möjligt efter sista finalheatet.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister.

Upplysningar:

Johny Abrahamsson 0706-99 19 77

Återbud:

Senast 48 timmar före första start, i annat fall debiteras 500: - (w.o.).
Tel. nr. se Anmälan eller Upplysningar

Inställd tävling:

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen.

Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (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 mediaform offentliggöra
namnuppgifterna.

Varmt välkomna
Tävlingskommittén.

