Lycksele Motorklubb
inbjuder till

RALLYCROSS DM
Lycksele Motorklubb inbjuder till DM-tävling i Rallycross den 27 augusti 2022 på
Lycksele Motorstadion.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF nationella och ÖNBF
bestämmelser samt dessa tilläggsregler. Tävlingen är miljöcertifierad.
Arrangör

Lycksele Motorklubb Vilhelminavägen 3. 921 35 Lycksele, tel. 0705891075

Tävlingsbana

Lycksele Motorstadion, Asptjärnsvägen 30 Lycksele

Datum

Lördag den 27 augusti 2022

Tävlingsledare

Johan Haraldsson

Lycksele MK

Teknisk Chef

Ingemar Jonsson

Lycksele MK

Domarordförande

Roland Åström

Vännäs MK

Säkerhetschef

Fredrik Gunnarsson

Lycksele MK

Miljöchef

Mats Gustafsson

Lycksele MK

Teknisk kontrollant

Staffan Rönnmark

BK Dundret

Deltagare

2150, 2400, Supernationell

Avlysning

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen i samråd med domaren.

Däck

Enligt ÖNBF DM / FM - reglemente 2022.

Genomförande

Träning genomförs med 3 varv
Tjuvstart, se DM-regelverk.
Starten sker med startsystem med inbyggt tjuvstartsystem.
Kvalomgångar kör 4 varv
Ev. semifinaler kör 5 varv
Finaler körs i 5 varv
Eventuellt utdelade bestraffningar kvarstår vid omstart.

Startuppställning

Startordning: 2150, 2400, Supernationell
Arrangören har fått dispens av ÖNBF rallycrosskommitté att köra samtliga
omgångar med förlottat startfält.
Kvalomgång 1 ‐ lottad startordning.
Kvalomgång 2 ‐ lottad startordning.
Kvalomgång 3 ‐ lottad startordning.

Tjuvstart

Om bil passerar startlinjen under pågående visning av Ready to Race, och
innan grönt ljus är tänt, bedöms detta via lasersensorer som tjuvstart.
Start stoppas med rött ljus, och felande spår visas på startmonitorn.
Omstart ska ske omgående.
Bestraffning vid tjuvstart är 2 x Joker Lap dvs. alternativspåret (Joker Lap)
ska passeras ytterligare en gång. Bestraffningen visas med ”2 x Joker”
flagga/ skylt för den bil som tjuvstartat.
Samtliga i heatet meddelas via svartvit flagga/ skylt att de nu är under
observation vilket innebär att den som tjuvstartar på nytt utesluts från heat.

Tidtagning

Kommer att ske med skrivande klocka.

Alternativspår

Alternativspåret ska köras en gång per bil och heat. Vid tjuvstart, se ovan.

Tidplan:

Fredag 26 augusti
19.00 19.00-21.00

Depån öppnar
Administrativ incheckning

Lördag 27 augusti
07.00-08.00
07.00-09.00
09.00
09.15
09.30
10.00-10.45
11.00

Miljökrav
Enligt G2

Administrativ incheckning
Besiktning
Funktionärssammanträde
Tävlingsmöte
Förarsammanträde
Träning
Första start

Tävlande ansvarar för att inget läckage uppstår. Tät presenning eller
absorberingsmatta ska alltid användas under tävlingsbil vid service,
oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det täcker hela bilens
storlek.
Absorberingsmedel ska tillhandahållas av respektive tävlande. Mängden
som ska finnas att tillgå ska kunna absorbera minst 10 liter per
tävlingsekipage. Använt saneringsmedel ska omhändertas av berörd
förare/team och medtages, så även om annat farligt avfall uppkommer
under besiktnings och tävlingstid.
Tänk på att servicefordon (bussar) inte är försäkrade i depån, och vid
platsbrist kan komma att förvisas ut ur depån av säkerhets och/eller
utrymmesskäl
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en
tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på á 500 kr för de förare/bilar som
inte rättar sig efter dessa regler.

Startavgift/övr avgifter 1000 kr
Reklam

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam

Priser

Enligt ÖNBF DM / FM - reglemente 2022.

Anmälan

Anmälan skall vara fullständigt ifylld på LMKs anmälningsformulär,
arrangören tillhanda senast söndagen den 21 augusti till adress:
www.datapolen.se

Upplysningar:

Återbud:
Ansvar

Johan Haraldsson 072 – 205 81 06
Anna Öbrand 070 – 339 26 40
Deltagande i tävlingen sker på egen risk.
FIA, SBF, ÖNBF, LMK och dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för
under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dyl.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i
tävlingen har vederbörande samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, samt att
arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform
offentliggör namnuppgifterna.
Mat, fika, dryck kommer att säljas i vår kiosk

OBS! Samtliga hemmaförare skall i sin anmälan innan 21/8 anmäla minst 1 funktionär samt hjälpa till
att städa efter tävlingens slut.

LYCKSELE MOTORKLUBB HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA
TILL EN FARTFYLLD DAG PÅ MOTORSTADION
www.lyckselemk.se

