Kalix MK inbjuder till Lappnatta, Lördag 2 mars 2019
TÄVLINGEN anordnas i full överensstämmelse med FIA´s internationella, och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
ANSVAR
Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbundet
(ÖNBF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person och / eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren / deltagarna.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens dataregister, samt att
arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör
namnuppgifterna.
1 TÄVLINGSARRANGÖR
Kalix Motorklubb
Box 116
952 22 Kalix
Hemsida
www.kalixmk.se
2 ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Kalle Nilsson, Hasse Gustafsson, Hasse Johansson, Ida Nyman, Micke Johansson, Kjell
Sandberg, Jenny Hapasari-Niemi, Fredrik Johansson.
3 TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Bitr Tävlingsledare
Administrativ Chef
Säkerhetschef
Teknisk Chef
Miljöchef
Media ansvarig

Kalle Nilsson
Fredrik Tiger
Katarina Svensson
Hasse Gustafsson
Fredrik Johansson
Gunnar Andersson
Jenny Hapasari-Niemi

070-2097011
070-6929247
070-3674069
070-6837763
070-3926223
070-6884639
070-3973711

Torbjörn Johansson
Daniel Nyman

070-3459306

Jan Forslund

076-1280500

3.1 DOMARJURY
Domarordförande
Domare
3.2 ÖVRIGA
Teknisk Kontrollant

9 TÄVLINGSFORM
Rallyspecial, totaltid kommer att tillämpas. Lappnatta har en tottallängd på ca 140 km, varav
ca 30 km specialsträckor, fördelat över 6SS (3 SS som körs två gånger).

Tävlingen körs efter roadbook, samt rekognocering med tillåtelse att göra egna
anteckningar. Rekognocering får ej göras med tävlingsbilen, och skall ske i lugnt tempo.
På tävlingen finns 1 st serviceplats, Kalix Motorstadion, ca 10 km från centrala Kalix.
Tankningsmöjligheter i mack finns endast inne i centrala Kalix.
Internationell pilning med orange pilar.
Särskiljning : SS1, SS2, SS3, osv
10 TÄVLINGSPLATS
Anmälan, besiktning, start- och målplats, samt officiell anslagstavla är förlagt till Kalix
Motorstadion, Vånafjärden Kalix.
Officiell tävlingstid: ”Fröken Ur” (tel 90510)
Tävlingstelefon: 070-2097011 (Kalle Nilsson)
Banans offentliggörande: Lördag den 2 mars 2019, kl 07.00
Slutbesiktning : Vid slutmålet på Kalix Motorstadion, lördag den 2 mars 2019
11 TIDPLAN
08.00-09.00
08.00-09.30
08.00-11.20
11.30
12.00

Anmälan
Besiktning
Rekognocering
Förarsammanträde
Första start

12 DELTAGARE, LICENSKLASSER OCH GALLRING
Förare, samt co-driver med svensk / internationell licens för rally, samt utländsk förare och
co-driver med EU-licens äger rätt att tävla. Licensen skall vara giltig och tävlandet godkänt av
respektive lands förbund.
Gallringsmetod

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring, max 50 ekipage

13 TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER, STARTORDNING
Enligt RY 1:3, samt VOC Mekonomen.
13.1 Startordning
Appendix K: Klass 12
4WD: Klass 4, 8 och 10
2WD: Klass 3, 5-7 och 9
VOC: VOC Mekonomen,
Grp F RWD
Standard: Klass 1-2 samt 13-14 utom Grp F RWD
ÖNBF Classic
Ungdomsrally
Samtliga klasser startas i förarklassordningen A, B, C.

14 REKLAM
Kan komma att anbringas, meddelas i så fall i slutinstruktion.
15 LAGTÄVLAN
Ingen lagtävlan
16 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Däck och dubb enligt SBF´s reg.lista för vintersäsongen 2018/2019 är tillåtna.
För att ha kamera i eller på bilen, skall denna vara monterad vid besiktning och
dokumenteras i besiktningsprotokollet.
16.1 Service, Miljö och Tankning
Servicebestämmelser ska följas.
Miljöföreskrifter enligt gemensamma bestämmelser (G 2)
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut
miljöavgift på 500 kr för de förare / bilar som inte rättar sig efter dessa regler.
16.2 Mekanikeranmälan
Ifylld mekanikeranmälan skall lämnas in före första start.
17 AVGIFTER
Ungdomsrally
Övriga klasser

Fri startavgift
1500 kr

18 ANMÄLAN
Senast måndag 25 februari kl 19.00!
robert.jenny@telia.com
Var noga med att se till att ni får ett bekräftande mail om att anmälan verkligen kommit
fram!
Startbekräftelse och PM kommer att skickas via mail, samt att läggas ut på www.onbf.se och
www.kalixmk.se
19 AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med ÖNBF och domare, avlysa tävlingen
vid färre än 20 anmälda vid anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare eller
myndighet, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. Arrangören förbehåller sig
rätten till ändring i denna inbjudan som kan dikteras som säkerhetsskäl eller force majeure,
samt ändringar som SBF / ÖNBF kan komma att besluta om.
20 PRISER OCH PRISUTDELNING
Vandringspris till totalsegraren i tävlingen, samt hederspriser.
Prisutdelningen kommer att äga rum på Kalix Motorstadion, direkt efter protesttidens
utgång.

21 ÅTERBUD OCH AVANMÄLAN
Återbud meddelas till Kalle Nilsson, 070-2097011 eller Jenny Hapasari-Niemi, 070-3973711.
Vid avanmälan senare än 48 timmar innan tävling gäller force majeure, annars kan
arrangören debitera anmälningsavgiften via faktura.
22 UPPLYSNINGAR
Kalle Nilsson
Jenny Hapasari-Niemi

070-2097011
070-3973711

23 DISPENS FRÅN HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Ansökan inlämnad till Länsstyrelsen.
24 BENSIN OCH OLJA
Finns endast inne i centrala Kalix, ca 10 km från start- och målplatsen på Kalix Motorstadion.
25 RESPITTID
Tävlingen tillämpar totaltid. Maxtid per etapp (3 SS per etapp), serviceupphåll mellan
etapperna.
29 SERVICEPLATS
Uppställning på serviceplats får ske på eget ansvar.
Serviceområdet har ingen speciell tankningszon. All tankning skall ske på serviceplats och
utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter för tankning.

Kalix Motorklubb hälsar er varmt
välkomna till Lappnatta 2019!

