
Hagfors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för 
person- eller sakskador som under tävlingen 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 
offentliggöra namnuppgifterna.

Tävling:  Sommarsladden

Tävlingen inlagd:  

Tävlingsdatum: 2011-07-09 

Sista anmälningsdatum: 2011-07-02

Tävlingsplats: Folkracebanan Hagforsvallen i Hagfors 

Tävlingsledare: Sven Täppers, 070-652 09 22 

Tävlingskontrollant: Per Andersson, 070- 325 30 99

Domare: Bo C Andersson, 070-350 36 77

Teknisk chef: Christer Axelsson, 070-380 14 48 

Tävlingsform: FR traditionell 

Tävlingens omfattning: Nationell tävling med publik 

Tidsplan: Anmälan kl 08:00-09:45
Besiktning kl 08:00-10:00
Förarsammanträde kl 10:30 (på startplattan)
Första start kl 11:00 

Tävlingens 
genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. Första omgången i startnummerordning, 
fri framkörning i andra och tredje omgången. Startspår lottas vid 
starten. Poäng 7,5,4,3,2,1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa 
placering i omgång 3,2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande 
behövas tillämpas lottning. Kvalheaten körs i tre varv och finaler i 
fem varv. Antalet finaler är beroende på antalet startande. Runner 
up i finalerna. Vid 6 eller färre anmälda damer kommer dessa 
automatiskt att lottas in bland herrarna, dock körs eget finalheat. 

Resultatlistor: Resultat anslås vid sekretariat. Inget utskick av resultat sker via post, 
den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller 
www.hagforsmk.se 

Tävlingsklasser: Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, 
damer och debutanter. 

Min/Max antal startande i 
respektive klass:

- 

Antal ordinarie förare och 
ev. reserver:

Max 100 st 

Startordning: Debutanter, Juniorer, Dam och Senior 

Startuppställning: 6-bilsheat 



Gallringsmetod: Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. 

Miljö: Enligt FR-reglementet, avfall lämnas på särskild plats i depån. 
Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare under bilarna ska 
finnas. Tät presenning, unisorbmatta eller motsvarande ska alltid 
användas vid service. 

Åtgärd vid tjuvstart: Tjuvstart mer än en gång av samma förare, medför uteslutning ur 
heatet. 

Däck: Enligt gällande FR-reglemente. 

Avgifter: Senior och dam 250 kr, Junior 150 kr. Debutant: Ingen avgift. 

Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med 
domaren avlysa tävlingen. 

Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes 
bilar. 

Priser: Hederspriser till samtliga finalister. 

Upplysningar: Daniel Sjöberg tel 070-685 98 89

Återbud: Återbud skall lämnas senast 48 timmar före start på tel 070-685 98 89.

Anmälan till: Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace

E-post:
 
info@hagforsmk.se

Anbud Lämnas vid sekretariatet senast 15 minuter efter sista finalens målgång.


