Inbjudan Svenskt Mästerskap i proint och
Svenskt Juniormästerskap i proint

28-29 Juni 2019
Arrangör:
Plats:
Info:

DRC Ljusdal
Färila Raceway (Fönebasen)
http://www.drcljusdal.se
https://www.sbf.se/Sportgrenar/Drifting/SwedishDriftChampionship

Tävlingsledning:
Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Domare:
Säkerhetschef:
Teknisk chef:
Bitr. Teknisk chef:
Bedömare/faktafunktionär:
Bedömare/faktafunktionär:
Bedömare/faktafunktionär:
Faktafunktionär 5minuters regeln:
Tävlingssekreterare:
Starter:
Depåchef:
Banchef:
Miljöchef:
Medieansvarig:

Krister Lundkvist
Matilda Svensson
Samuel Lundqvist
Rickard Johansson
Roger Svensson
Andreas Kvammen
Christoffer Holm
Alexander Kvist
TBA
TBA
Caroline Andersson
Anna Elovsson
Jan-Erik Kling
TBA
Jan-Erik Kling
Per Berglund

070-370 35 69

076-838 08 07

070-570 83 38
070-570 83 38
070-690 23 63

Tävlingens art:
Svenskt Mästerskap Proint, deltävling 2
Svenskt Juniormästerskap, deltävling 2
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets(SBF) nationella
tävlingsbestämmelser.
Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet
(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.
Officiellt språk/tid:
Språk: svenska.
Tid: Fröken ur. Tel. +46 90 510

Preliminärt tidsschema:
Torsdag 27/6
Insläpp depå öppen
Anmälan och sekretariatet öppet
Besiktningen öppen

Kl. 18.00 - 22.00
Kl. 18.00 - 22.00
Kl. 18.00 - 22.00

Fredag 28/6
Insläpp depå öppen
Anmälan och sekretariatet öppet
Besiktningen öppen
Förarmöte
Träning
Förarmöte
Träning
Förarmöte
Kval
Förarmöte

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Lördag 29/6
Depå öppen
Förarmöte
Träning
Förarpresentation
Top 32
Autografsignering
Top 16
Prisutdelning

Kl. 6.00 - 20.00
Kl. 8:30
Kl. 09:00 - 10:30
Kl. 11.00 – 11.30
Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 13.00 – 13.30
Kl. 14.00 – 16.00
Efter avslutad final

08.00
08.00
08.00
09.00
11.00
13.30
14.00
17.30
18.30
21.30

- 22.00
- 11.00
- 11.00
– 13.00
– 17.00
– 21.00

Tiderna kan ändras vid behov.
Sekretariat/Anmälan:
Sekretaritet kommer att vara tillgängligt under hela tävlingshelgen.
Samt övrig info som kan tillämpas på er deltävling.
Tävlingsavgift:
Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om arrangören ställer in tävlingen.
Anmälningsavgiften är 4000 kronor.
Förare som har betalat sin startavgift tillsammans med serieavgiften till driftingutskottet
debiteras inte någon startavgift av arrangerande klubb.
Anmälan:
Anmälan skall göras senast 23/6, 23:59
Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdag mot en förhöjd avgift på 500 kronor för samtliga
klasser.
Avanmälan sker senast 24 timmar innan start.
Anmälan sker via: info@drcljusdal.se.
Skicka mail med namn, startnummer och önskemål.
Länk till anmälan finns även på www.sbf.se
Betalning av startavgift sker på plats vid incheckning.
El ingår i startavgiften.

Besiktning:
Öppettider: Se tidsschema.
Besiktningen sker i depån/anvisad plats.
Till besiktning skall vagnbok och personlig säkerhetsutrustning medföras.
Frågor angående besiktning hänvisas till: Namn + nummer
Samt övrig info som kan tillämpas på er deltävling.
Deltagare:
Licensklasser, antal och ev. gallringsmetod, tillåtna bilar, bilklasser, startordning sker enligt
klassreglemente och SBF:s reglemente.
Mekanikeranmälan/försäkring:
Finns bifogad och skall lämnas ifylld till sekretariatet vid ankomst till banan
Teampass/inpassering:
All teampersonal skall vid entrén till banan bära giltigt armband/passerpass för det rådande
arrangemanget. Extra teamband till försäljning finns i sekretariatet.
Anslagstavla:
Karta erhålles vid ankomst.
Förarmöte:
Förarmöten anslås på den officiella anslagstavlan i depån/angiven plats.
Förarmöten kommer att ske enligt SBF:s reglemente.
Resultatlistan:
Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan.
Parkeringsdepå:
Vid ankomst till anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon/ekipage utan anvisning
från depåpersonal.
Alla privatbilar skall parkeras utanför anläggningen eller på anvisad plats. Detta bestäms av
depåpersonal.
Att göra hål i asfalten är direkt förbjudet.
I depån gäller gånghastighet. Rökning inom depåplatserna är förbjuden.
Heta arbeten/Grillning:
Det råder förbud mot öppen låga i depå.
Ska heta arbeten, så som svetsning, utföras sker detta vid avsedd zon.
Karta erhålles vid ankomst.
Grillning i depån under pågående tävling samt i närheten av brandfarlig vätska är förbjuden.
Frågor angående detta hänvisas till depåpersonal.
Tankning:
Det är ej tillåtet att ha bilen igång vid tankning.
Det är ej tillåtet att sitta i bilen under tankning.
Miljömatta ska användas vid tankning
Brandsläckare:
Samtliga team skall ha en brandsläckare på minst 6 Kg väl synlig i fordonets närhet.

El:
Krav på jordfelsbrytare. El-etikett ska fästas på sladd, fusk med el medför avstängning från
tävlingen.
Depåtystnad:
Depåtystnad sker klockan 22.00 – 07.00, alla dagar i veckan.
Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande verksamhet, till exempel starta motorer,
hög musik med mera.
Depåtystnad innebär även att arbete med bullrande motor/tryckluftverktyg är förbjudet.
Det är förbjudet att framföra något fordon på banan före och efter den ordinarie verksamheten
slut utan tillstånd från tävlingsledning.
Vi uppmuntrar er till att ha en trevlig kväll och helg hos oss på Färila Raceway!
Miljö:
SBFs miljöreglementet gäller under tävlingen. Heltäckande skydd under fordonet krävs, t.ex.
miljömatta eller presenning. Om ev. spill är av större art, kontakta omedelbart depåchefen.
Totalt miljöansvar krävs.

Tunnor/Däck:
Team som skrapar däck skall ha ett underlag så att avskrapet inte hamnar på marken. Avskrapet
lämnas sedan i miljöstationen.
Tunnor, bensinfat, däck och dunkar får ej kvarlämnas.
Biltvätt:
Karta erhålles vid ankomst.
Alkotest:
Kommer att genomföras.
Funktionär som sköter denna syssla är att betrakta som faktafunktionär.
Line Up:
Sen ankomst till line up kan leda till nekat tillträde till banan.
Bil skall vara framkörd i god tid innan planerad körning, se tidsschema.
Karta över bansträckning/line up erhålles vid ankomst.
Kommunikationsradio:
Kommunikationsradio för röstkommunikation inom teamet är tillåtet i alla klasser.
Om kanalintrång sker på tävlingsledningens frekvenser ska teamet byta frekvens.
Prisutdelning:
Prisutdelning sker efter avslutade finaler.
1:an. 2:an och 3:an i varje klass skall efter sista final genast infinna sig vid anvisad plats.
Priser:
Poängberäkning, särskiljning, prisutdelning sker enligt SBF sportgrensreglemente och eventuella
tilläggsregler
Särskilda bestämmelser:
Arrangören förbehåller sig rätten att göra varje ändring i denna inbjudan som kan föranledas av
påbud från domare, myndigheter eller markägare samt dikteras av säkerhetsskäl eller Force
majeure.

Personuppgiftslagen(GDPR):
I samband med er anmälan till Swedish Drifting Championship #2 godkänner ni också att namn
på förare/stad/klubb och bil får publiceras i press/media och på Internet.
Vägbeskrivning:
Tävlingen hålls på Färila Raceway(Fönebasen)
Koordinater: 61.893575, 15.734053
Frågor besvaras av:
Jan-Erik Klingh DRC Ljusdal 070-570 83 38
Mail: klinghracing@hotmail.com

Välkomna!
DRC Ljusdal
C/O Per Berglund
Furugatan 92
82735 Ljusdal
http://www.drcljusdal.se
Utgåva/datum
1.0 2019-06-11

Ändring
Första utgåvan.

