Inbjudan till

Götene MK REGULARITY
21 08 21
En tävling som ingår i

Arrangör: Götene Motorklubb
Organisationskommitté
Magnus Ershede, Tore Bigsten, Erik Hansen
Tävlingsledare:
Erik Hansen
Biträdande tävlingsledare: Tore Bigsten¨
Tävlingssekreterare:
Inga Bigsten
Teknisk chef:
Ronny Andersson
Banchef:
Manus Ershede
Miljöchef:
Magnus Ahlgren
Anmälan:
Janne Pettersson
Domare:

Jonas Öhman, Vara MK 070-5805115

Tävlingens art:
4 st regularity-sträckor på 93 km. totalt 125 km
Startplats
Tävlingscenter och start- och målplats är vid GMK:S klubblokal. Järnvägsgatan 8, Götene.

Tidsplan
Sista anmälningsdag:
Förarsammanträde:
Första start:

20210814
10.15
11.00 Startmellanrum 2 min. Flytande start

Särskild information.
Uppsåtlig körning av tävlingsbanan är förbjuden och medför startförbud.
Besiktning och slutbesiktning efter tävling sker vid klubblokalen.
Deltagare, licenser och gallring.
Enligt regularity-reglementet.
Bilklasser, startordning och hastigheter.
Klassisk, Öppen, Nybörjare. Klasserna kan komma att seedas.
Nybörjare kör enbart de två första sträckorna.
Hastigheter 30, 40 och 50 km/tim förkommer. (Nybörjare enbart 50 km/tim.)
Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att sätta på reklam på de av SBF angivna platserna. För ev
lackskador ansvaras ej.
Särskilda bestämmelser:
Startmetod: Självstart
Tidtagning sker med GPS-utrustning
Pilning kan förekomma utan att de anges i road-booken
Tävlingsavgifter:
Svenska ekipage: 1600 kr
Nybörjare: 700 kr
Utländska ekipage: 1300 kr
Svenska ekipages avgift skall vara inbetald på BG 223-9036 senast den 14/8 21.
Utländska ekipage betalar på plats.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen, samtyckt
till att vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett mediaform, offentliggör
namnuppgifterna.
Anmälan.
Korrekt ifylld anmälan sker på http://www.hanken.dk/online/kalendervis.asp

Avlysning
Tävlingsledningen äger rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen om inte minst 10
ekipage är anmälda vid anmälningstidens utgång, förbud från myndighet eller annan Force
Majeure.
Priser:
Pris till en per 4 startande i respektive klass
Upplysningar och ev återbud:
Tore Bigsten 070 6848259, tore.bigsten@telia.com
Uppehåll.
En lättare servering kommer att finnas efter RS3. Fika i klubblokalen.
Respittid
Respittid är 20 min mellan TK på transportsträckor, 60 min för hela tävlingen.
Plats för anslag:
Vid tävlings-centrat på den officiella anslagstavlan finns tillstånd, PM och övriga meddelande
anslagna.
Telefonnummer under tävlingen:
Meddelas i PM
Boende.
Lundsbrunn B&B
076 1283735 (ange att ni tävlar hos Götene MK, rabatt)
Hotell Gustav, Götene
0511 59010 (ange att ni tävlar hos Götene MK, 30% rabatt)
Går bra att söka boende på Läckö Kinnekulle Turistinformation.

Ansvar
Den som deltager i tävlingen gör detta på eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet (SBF) Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangörer eller
funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador
som under tävling drabbar deltagaren.

Hjärtligt välkomna till en trevlig och spännande dag i
den vackra Kinnekullebygden.
Götene MK

