
	   	   	   	   	  
	  
Inbjuder	  till	  Träningstävlingar:	  
	  
Onsd.	   2012-‐06-‐13	   Örkelljunga	   1:5	  GT,	  1:5	  Touring	  
Onsd.	   2012-‐06-‐27	   Staffanstorp	   1:5	  GT,	  1:5	  Touring	  
Lörd.	   2012-‐07-‐14	   Örkelljunga	   1:5	  GT,	  1:5	  Touring,	  1:10	  IC,	  1:8	  IC,	  1:5Bike	  
Lörd.	   2012-‐07-‐28	   Staffanstorp	   1:5	  GT,	  1:5	  Touring,	  1:10	  IC,	  1:8	  IC,	  1:5Bike	  
OBS!	  	  Startavgift	  50:-‐.	  
	  
Tävlingsinbjudan	  och	  Tillägsregler	  	  
Tävling:	   	  Tränings/Lokal-‐tävlingar	  i	  RB.	  Tävlingearna	  är	  tänkta	  att	  köras	  endast	  om	  vädret	  

tillåter.	  Information	  om	  tävlingen	  körs	  eller	  ej	  ges	  dagarna	  före	  tävlingen	  via	  e-‐
mail.	  Anmälan	  skall	  vara	  gjord	  senast	  på	  tävlingsdagen	  och	  sker	  via	  	  	  
www.myrcm.ch	  	  	  	  	  OBS!	  E-‐mail	  adressen	  är	  mycket	  viktigt	  för	  kommunikationen.	  

	   	   	   Tävlingen	  avsedd	  att	  genomföras	  i	  en	  	  gemytlig	  anda	  för	  att	  ha	  kul	  en	  kväll.	  
Arrangör:	   	  SMK	  Örkelljunga,	  www.smk-‐orkelljunga.se	  	  
	   Staffanstorps	  HS,	  www.shs.mono.net	  
Tävlingsplats:	   SMK	  Örkelljungas	  RB-‐bana,	  Skönnavägen,	  Örkelljunga.	  Asfaltbana	  230m,	  	  

GPS:	  	  N	  	  56o17'18	  	  E	  	  13o15'20	  
Staffanstorps	  HS	  RB-‐bana,	  Maskinvägen,	  Staffanstorp.	  Asfaltbana	  280m,	  
GPS:	  N	  55°39'22''	  E	  13°13'20''	  	  	  

Förfrågningar:	   Raymond	  Oskarsson,	  0768	  566246,	  coolrunning_16@hotmail.com	  
	   	   	   P-‐H	  Persson,	  070-‐5490042,	  vettebuff86@gmail.com	  
Reglemente:	   SBF:s	  nationella	  tävlingsreglemente	  RB	  2011	  för	  lokal	  tävling	  samt	  dessa	  

tilläggsregler	  och	  eventuella	  PM.	  
Tävlingsform:	   Onsdagar:	  Fri	  kvalkörning	  mellan	  18.00	  –	  19.00,	  de	  tre	  bästa	  sammanhängande	  

varven	  utgör	  kvalresultatet.	  Finalstege	  med	  semifinaler	  och/eller	  final	  avgörs	  på	  
ett	  förarsammanträde	  och	  är	  beroende	  av	  antalet	  startande.	  

	   Lördagar:	  Fri	  kvalkörning	  startar	  09.00.	  
Anm./startavgift:	   50:-‐	  ,	  betalas	  vid	  anmälan	  tävlingsdagen.	  
Deltagare:	   	  Förare	  med	  Utbildningsintyg	  samt	  	  Bilsportlicens-‐	  Debut,	  Nationell	  och	  	  

Internationell.	  	  
Max	  24/36	  deltagare.	  Ev.	  Anm.licens	  med	  reg.nr.	  bifogas	  anmälan.	  Gallring:	  1:	  	  
Anmälningsdatum,	  2:	  Ofullständig	  anmälan,	  3:	  Lottning.	  

Bilvändare:	   	   Tillhandahålls	  ej.	  Mekaniker	  agerar	  bilvändare.	  
Varvr/syst.	   	   AMB/RCM.	  Förare	  skall	  ha	  personliga	  transpondrar.	  
Resultat	  o	  PM:	   Anslås	  i	  depån.	  	  
Avlysning:	   	  Tävlingen	  kan	  komma	  att	  avlysas	  om	  inte	  minst	  8	  deltagare	  är	  anmälda	  vid	  

anmälningstidens	  utgång.	  
Ansvar:	   	  Tävlingen	  anordnas	  I	  full	  överensstämmelse	  med	  Svenska	  Bilsportförbundets	  

nationella	  tävlingsbestämmelser	  och	  reglemente	  enligt	  ovan	  samt	  denna	  inbjudan.	  	  
	   	  Den	  som	  deltar	  I	  tävling	  gör	  detta	  under	  eget	  ansvar	  och	  på	  egen	  risk.	  FIA,	  EFRA,	  

Svenska	  Bilsportförbundet	  (SBF),	  Specialdistriktsförbund	  (SDF),	  arrangör	  eller	  
funktionär	  kan	  så-‐ledes	  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	  tävlings-‐arrangörens	  
dataregister	  samt	  att	  arrangören,	  inom	  ramen	  för	  sin	  verksamhet,	  oavsett	  
mediaform	  offentliggör	  namnuppgifterna.	  

	  
Arrangörerna	  hälsar	  alla	  hjärtligt	  välkomna	  till	  förhoppningsvis	  trevliga	  RB	  tävlingar.	  


