
INBJUDAN till Regularitytävlingen

SBOK-rundan lördagen 1 september 2012.

Tävlingen arrangeras enl. SBF:s nationella tävlingsreglemente denna inbjudan och PM.

Arrangör:            Södertörns Bil-O Klubb, V.Strandv.8, 136 73 Vendelsö.  www.sbok.se

Tävlingsledare: Thord Söderberg,      tel 0152-401 13, 073-976 99 64.

Bitr.TL o banläggare: Kurt Westberg,           tel 08-776 16 62, 070-655 42 11.

Sekretariatschef: Peter Kihlstenius,       tel 08-91 91 51, 076-146 66 85.

Tävl.sekreterare: Marcus Claar,             tel 08-550 109 82, 070-669 02 47.   

Besiktningschef: Anders F Wad,          SAMS, tel 0709-464 049.

Domare: Jan-Åke Blomqvist,   Bromma MS, tel 070-738 30 71.

Miljöansvarig: Mats Håård                SBOK, tel 070-608 17 40.

Start o målplats: Strängnäs Motorstadion, Härad . Pilat från E 20. Avfart 135.

Första start: Klockan 13.00. Startmellanrum 2 minuter. Flytande starttider.

Tävlingsform: Regularity enligt SBF, ca 97 km, 5 Reg.sträckor + 2 transporter. 

Fina asfalt och grusvägar av mycket god kvalitet. Alla sträckor  

körs enligt Road-book. På Regularitysträckorna gäller det att

hålla angiven medelhastighet 30, 40 eller 50 km/h.

Öppna och hemliga Tidkontroller samt Passerkontroller.

Licenser: Både förare och kartläsare skall ha giltig licens. Den som saknar

SBF-licens kan köpa en PR-licens (engångs- för 100 :-).

Bilklasser: Klass 1: Bilar av årsmodell 1982 eller tidigare med endast av 

tillverkaren monterad originaltrippmätare.

Klass 2: Bilar av årsmodell 1982 eller tidigare med extra

monterad  trippmätare som inte visar medelhastighet.

Klass 3: Övriga bilar med fri trippmätare. OBS! GPS eller annan

extra utrustning som kan mäta medelhastighet är förbjuden

att medföra i bilen under tävlingen. I klass 3 är det dock tillåtet

med ev fabriksmonterad bildator.

Mobiltelefoner skall vara avstängda och får endast användas

i en nödsituation.

Utrustning: Enl. SBFs regler. Två varningstrianglar och första förband/för-

bandslåda skall finnas med i bilen.

Besiktning: I depån vid Strängnäs motorstadion i Härad före anmälan.

Utbildning: Genomgång om regularity i allmänhet och om denna tävlings

genomförande hålls vid startplattan tävlingsdagen kl. 12.15.

Närvaro är inte obligatorisk men rekomenderas, särskilt för den

som kör regularitytävling för första gången.

Anmälningsavgift: 600 SEK som betalas kontant vid anmälan på tävlingsdagen.

I avgiften ingår Road-book, översiktskarta, och övriga dokument.  

fortsattning nästa sida



Inbjudan SBOK-rundan fortsättning

ANMÄLAN: senast den 27 aug. 2012. E-anmälan görs på mail@sbok.se.

Ange namn på: Förare, Kartläsare, Bilklass, Bil (märke, typ + årsm.),

Adress och ev. e-mail samt Telefon (även mobil).

Vid postanmälan skall SBFs anmälningsblankett användas (kan

laddas ner från www.sbf.se) och skickas till SBOK, adress enligt

ovan. Ange en e-postadress vid anmälan. Vi skickar alla start o

resultatlistor elektroniskt. Efteranmälan i mån av plats 800 SEK.

I och med er anmälan till SBOK-rundan godkänner ni att ert

namn läggs ut på start/resultatlistor på internet.

Deltagarantal: Max 60 startande. Ev gallring efter anmälningsdatum.

Avlysning: Tävlingen kan avlysas om mindre än 20 ekipage anmält sig vid 

anmälningstidens slut eller annan forcemajeure.

Återbud: Vid återbud senare än 24 tim. före start uttages en adm.avgift

på 300 SEK. Vid uteblivande utan att återbud lämnats faktureras

den anmälde föraren hela startavgiften.

Respittid: 30 minuter per etapp. Kan av domaren förlängas.

Logi och mat: Se www.strangnas.se. Näsbyholm och Låsta ligger nära Härad.

Servering finns i SAMS klubbstuga i Härad.

Bensin: Finns inte vid start och målplatsen. Tanka innan ni kommer dit.

Ansvar:                   Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen

risk. SBF, SBOK eller funktionär kan således inte utan vållande

göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen

drabbar deltagaren.

Mera information finns på: http://www.sbok.se och http://www.regularity.nu

VÄLKOMNA! SBOK 30 år i år.
KW12
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