Sams Sprinten 15/2
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA;s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt i enlighet med denna
tävlingsinbjudan och ev. PM.
Arrangör; SAMS
Organisationskommittè; Tävlingsledare; Thord Söderberg Sams
Banchef; Sune Karlsson Sams
Bes.Chef; Anders Wad Sams
Övriga meddelas. i PM
Tävlingens art och längd; Sams Sprinten 15/2 är en lokal tävling på Sams
Motorsportområde på Strängnäs motorstadion. Ingående i lokal Sprintcup ( Taxinge MK ,
Sams, Gnesta MK)
En SS på 1,5km som körs tre gånger. Samtliga sträcktider räknas. Minimalt med asfalt
Sträckan får rekognoseras till fots innan första start. Egna anteckningar är tillåtet, samt tillåtet
att byta kartläsare mellan sträckorna.
Start och Målplats; Strängnäs Motorstadion, Avfart 135, E 20 Första start 11,01
Tidsplan; Anmälan och Bes. öppnar 09.00
Deltagare; Tävlingen är öppen för deltagare med A-B-C Junior licenser.
Tillåtna bilar; Klass 1; 4WD A,B,C-förare. Trimmat och otrimmat.
Klass 2; 2WD A,B,C- förare, Trimmat och otrimmat.
Klass 3; Standard A,B,C förare VOC, Grp. F Grp E samt Grp N o-14.00cc
Startordning; 2,3,1
Däck och utrustning; Enligt SBF;s rallyreglemente 2014.
Deltagarantal; Max 40 st Ev. gallring enligt följande; 1. Ej komplett ifylld. 2. Efter
anmälningsdatum.
Besiktning; B besiktning vid startplatsen. Kontroll av reg.handlingar förarnas och bilarnas
utrustning.
Uppställning och service år i depån. Där gäller givetvis våra miljöföreskrifter.
Tävlingsavgifter; Anmälningsavgiften är 500 kr, Junior 300 kr. och betalas på tävlingsdagen.
PR licens kommer att finnas för 150 kr.
OBS. Avanmälan senast 12 februari utan kostnad.
Vid avanmälan därefter debiteras en adm.avgift på 250 kr.
Anmält ekipage som ej meddelar arrangören debiteras hel tävlingsavgift.
Reklam; Arrangören kommer ej att utnyttja reklamplats.
Anmälan; Anmälan skall vara Sams tillhanda senast måndagen den 10 februari -14 Kl; 18.00
På adress; kansli@strangnasams.se
Glöm ej att ange; Namn; Licensklass; Klubbtillhörighet; Klass; 1,2 alt.3
Skriv ut och ta med er ifylld anmälningsblankett på tävlingsdagen.
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.
PM 1 startbekräftelse: PM 1 och startbekräftelse sänds digitalt till anmäld E-postadress.

Avlysning; Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 30 deltagare anmält sig
innan anmälningstidens utgång. Eller vid otjänlig väderlek.
Försäkringar; Trafikförsäkring gäller. Vagnskadeförsäkring gäller EJ. Bilarna får EJ vara
avställda.
Särskiljning; Vid lika sluttid särskiljes på ss1 osv.
Priser; Priser kommer att utdelas till segraren i resp. klass. Detta sker när resp. klass är
avslutad. EJ avhämtade priser tillfaller arrangören. Den slutliga resultatlistan kommer att
finnas på Sams hemsida samt på Motorsport i värmlands hemsida.
Ansvar; Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska
Bilsportförbundet, SAMS och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen
inträffade skador,olycksfall o.dyl.
Videorätten; Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer från rallyt
förbehålles arrangören i samarbetet med SBF. Kontroll av incar kamera sker vid förbes.
Upplysningar; Sune Karlsson Tel; 0738087973 Thord S Tel; 0739769964
Tel.Tävlingsdagen; 0152 70577 eller 0739769964.
Välkomna till en trevlig bilsportdag på Strängnäs Motorstadion!

