Inbjudan till:

Varvloppet 2017
1. Arrangör ort & datum:
Vara Motorklubb arrangerar lördagen den 16/9 rallytävlingen LidBil Varvloppet. Tävlingen
ingår i Rallyklassikerna, Mega Rally Cup samt Västra BF:s förbundsmästerskap.
2. Organisationskommitté:
Patrik Andersson, Per-Uno Haag, Eilert Ahlstrand, Marcus Strand, Jonas Öhman, Jan-Åke
Wiktorsson, Tord Andersson.
3. Tävlingsledare:
Tord Andersson, 070-6822626
Bitr. Tävlingsledare:
TBA
Tävlingssekreterare:
Per-Uno Haag, 073-0364581
4. Teknisk Chef:
Matti Johansson, 070-7670752
5. Domarordförande:
Nils-Gunnar Gustafsson, 070-6718303
6. Domare:
Mikael Johansson, 070-3725911
7. Miljöchef:
Ida Hegge, 070-5282109
8. Teknisk kontrollant:
Thomas Larsson, 070-2134613
9. Säkerhetschef:
Peter Berlin, 070-8387822
10. Banchef:
Patrik Andersson, 070-5410799
Bitr. Banchef:
Jan-Åke Wiktorsson, 070-5513423
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11. Tävlingens art:
Rallytävling på grus med noter skrivna av Patrik Barth. Totallängd på tävlingen är ca 133km
varav ca 34km fördelat på 7st specialsträckor, en specialsträcka körs två gånger.
12. Tävlingens plats och ort:
Tävlingscenter är på LidBil i Vara där även start och målgång är.
13. Tidsplan:
170908 – Sista anmälnings & betalningsdag.
kl 23,59
170909 – Efteranmälan öppnar.
kl 00,01
170915 – Efteranmälan stänger.
kl 18,00
170915 – Besiktning under fredagen.
Kl 18,00 – 21,00
170916 – Sekretariatet öppnar.
kl 07,00
170916 – Besiktignings tid.
kl 07,00 – 10,45
170916 – Banans offentliggörande.
kl 07,00
170916 – Första start.
kl 11,00
170916 – Prisutdelning tidigast en timme efter klassens avslutande.
170916 – Förarsammanträde ungdomsrally.
kl 10,30
14. Särskild information:
Tävlingen tillhandahåller B-besiktning, för de som behöver A-besiktning kan detta ordnas,
ta då kontakt och anmäl detta till vår tekniske chef Matti Johansson på 070-7670752.
Kärrparkering är bakom Aktivara, enklast för att hitta är att köra emot Besikta i Vara, allt
ligger i anslutning till E20.
Anmälan och besiktning sker på Haags Gummi/Euromaster i Vara, ligger i anslutning till LidBil
så lasta av innan ni åker dit.
Träning i all form är förbjuden och ertappande medför startförbud.
Slutbesiktning sker vid slutmål.
Resultatlista kommer att finnas på www.varamk.se

15. Deltagare licenser och gallring:
Tävlingen är öppen för förare med A, B, C, junior samt debutantlicens utfärdad av Svenska
Bilsportförbundet och giltiga för 2017. Deltagarantalet är maximerat till 180 deltagare.
OBS!!! Ta med bevis på licensinnehav som visas upp i anmälan.
Gallring sker enligt följande: 1 – I tid inkommen anmälan och betalning. 2 – Mega Rally Cup:s
tävlande, 3 – Rallyklassikerna, 4 – Västra BF:s Förbundsmästerskap. 5 – Fritt upp till
arrangören.
16. Bilklasser och startordning:
Debutanter, Ungdomsrally, Klassiska & Historiska rallycupen, A-B- C Appendix K, A-B- C Grupp
E, A-B- C Grupp F, A-B- C VOC Mekonomen, A-B- C 2wd, A-B- C 4wd.
Klassiker startar enligt regler för klassiska rallycupen.
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17. Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de av SBF angivna platserna. Friköp
av arrangörsreklam görs till en kostnad av 2500 kr. För eventuella lack skador ansvaras ej.
18. Lagtävlan:
Mega Rally Cup 2017, enligt dess regler.

19. Särskilda bestämmelser:
Däck: Enligt SBF:s gällande klassningsbestämmelser. Eventuella utländska förare tillåts åka på
respektive lands däcksreglemente.
- Startmetod: Sker med startljus.
- Serviceplats: Tävlingen kommer att ha en serviceplats som är i anslutning till tävlings
centrat.
- Alla tävlingsbilar skall vara placerade på presenning på serviceplatsen och de tävlande är
skyldiga att även följa bestämmelser enligt reglementet, tänk på att halvljus skall vara tänt
även på specialsträckorna!
- All tankning av tävlingsbilar sker under tävlingen, enligt reglementet, på serviceplatsen.
- Tidtagning sker med fotocell på mållinje.
- Pilning enligt gällande reglemente.
- Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske med tillstånd av SBF. Montering av
kamera i tävlingsbil kräver godkännande av chefstekniker.
20. Tävlingsavgifter:
Tävlingsavgiften är 2400kr. För Ungdomsrally är tävlingsavgiften 1000kr, Debutanter 300kr.
Avgift för noter är 500kr. Efteranmälan är 500kr, efteranmälda kan ej garanteras noter.
Samtliga avgifter skall vara inbetalda på BG 5517-8305 senast den 8/9-2017.
Fristarter: Förare med fri start betalar enbart ev. noter (skriv på inbetalningskort ex. fristart
Mega Rally Cup).
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 medieform offentliggör
namnuppgifterna.
21. Anmälan:
Korrekt ifylld anmälan sker på https://www.infiniteracing.se/races/ senast den 8/9-2017.
OBS! Startbekräftelse och PM 1 kommer att publiceras på https://www.infiniteracing.se.
Efteranmälan görs till tävlingssekreteraren.
22. Avlysning:
Tävlingsledningen äger rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen om inte minst 80st
ekipage är anmälda vid anmälningstidens utgång, förbud från myndigheter eller annan Force
Majeure.

3

23. Priser & Särskiljning:
Hederspriser till en per 4-tal i respektive klass. Alla som hamnar på första andra eller
tredjeplats i klassen får pris! Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. Vid lika sluttid är det
tiden på SS1 som används för särskiljning, därefter SS2 osv.
24. Upplysningar:
Eilert Ahlstrand, 070-3132930, Patrik Andersson, 070-5410799.

25. Återbud:
Återbud görs till https://www.infiniteracing.se, återbud via telefonsamtal godtas ej.
Av arrangören godtagen anmälan, som inte återkallas senast 24 timmar före anmälan öppnar
tävlingsdagen, innebär skyldighet att erlägga en straffavgift motsvarande 500kr.
26. Bensin:
Tankmöjligheter finns i Vara och i anslutning till tävlings centrat (Dock ej 98 oktan). 98
oktanig bensin får ni tag på vid Bildelen i Vara.
27. Uppehåll:
Serviceuppehåll kommer att ske i närheten till HQ.
28. Respittid & Maxtid:
Respittid är 15 minuter mellan TK. Total respittid för tävlingen är 30 min.
29. Plats för anslag:
Vid tävlings centrat på den officiella anslagstavlan finns alla tillstånd, PM samt övriga
meddelanden anslagna.
30. Telefonnummer under tävlingen:
Tävlingsledningen: Meddelas i PM.
31. Boende:
Lumber & Karle i Kvänum, www.lumberkarle.se.

ANSVAR
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportsförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.

Vi hälsar er alla välkomna!
www.varamk.se
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