Inbjudan till
Scantec & Plenus
Offroad Event
Välkommen till Scantec & Plenus Offroad Event den 13
augusti 2016 i Dragabol, Halmstad. Tävlingen går enligt
SBFs ORE reglemente med tillägg (se nedan), dvs en
Nybörjar-tävling i Offroad för dig som vill prova på och lära
dig mer om vad en Offroad-tävling kan innebära.
Tävlingen kommer att köras i två klasser, ”Sport” för
nybörjare och enklare ombyggda bilar och ”Extreme” för
mer erfarna team med högre säkerhetskrav på bilen.
1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK i samarbete med 4x4 Halland.
Tävlingsort: Dragabol
Datum: 160813
2. Tävlingsledare; Roger Jönsson 0708265106
Teknisk chef: Mikael Larsson
3. Tävlingsform: Tävlingen är en lokal tävling i Offraod 4x4 med två klasser, Sport och Extreme, för
alla terrängfordon enligt SBF ORE http://web.sbf.se/regler/up/12/ORE_Tekniska-2016.pdf
http://web.sbf.se/regler/up/12/ORE_Tavlingsregler-2016.pdf
Med följande tillägg:
Sport: Om fordonet inte är utrustat med heltäckande kaross skall buren bestå av: (A) Huvudbåge och
(D) bakåtsträva, s.k. hockeymål.
Extreme: Alla fordon skall ha skyddsbur bestående av samtliga detaljer enligt ORE-T 6.5.1, s.k. 6punktsbur, kompletterat med förstärkningsplatta på samtliga infästningspunkter i chassiet/karossen.
Buren behöver inte ha rören F (sidosträva) och I (tvärgående rör i huvudbåge)
Ett fritt utrymme ska finnas mellan förare/co-pilots hjälm och skyddsbur/tak, på minst 10 cm. De
delar av en skyddsbur som kan komma i kontakt med en tävlandes huvud måste kläs in med skyddsstoppning.
Yttre skyddsburar är tillåtna.
Vid taklucka, löstagbart tak, plasttak eller om karosseriet saknar tak ska en takplåt finnas som
förhindrar klämskador om fordonet välter. Plåtens minsta tjocklek, stål 1mm om den svetsas, 2 mm
om den skruvas eller aluminium 3 mm. Skruvar skall vara minimum M8 och får inte vara skruvade
direkt i burbågens rör. Största avstånd mellan skruvarna ska vara 50 cm.
4. Tävlingsplats: Start och depå kommer att vara i Hallsbo. Bilarna kommer köra i kolonn till
tävlingsområdet Dragabol, en kortare sträcka på väg. Målgång sker i Dragabol.
Adress: Hallsbo gård 420, 313 92 Oskarström
GPS: Latitud: 56.820538 | Longitud: 13.074011
5. Tidsplan:
Fred 12/8
16.00-21.00 Besiktning och anmälan (även förbokad vagnboksbesiktning).
Lörd 13/8
08.00-08.45 Besiktning och anmälan
09.00 Förarmöte
09.30 Första start Hallsbo

18.00 Senaste målgång Dragabol.
19.00 Middag med prisutdelning på campen i Hallsbo.
6. Deltagare: Alla är välkomna.
Det är krav på licens; Nationell 970:-, Debutant 570:-, Junior 465:-, Bilsport enkel 375:- eller
Engångslicens 310:- (för dig med vilande licens). För dig som tävlar för första gången och vill prova på
att tävla finns det en PR-licens för 125 kr. Alla licenser ordnas på Idrott online minst 7 dagar innan
tävlingsdatum, med undantag för PR-licens, som ordnas hos arrangören minst 7 dagar innan
tävlingsdagen. Frågor om licenser besvaras av Håkan Andersson 070 254 87 50.
7. Tillåtna bilar: Enligt SBFs ORE regler, skattat, besiktigat och försäkrat. Tävlingen är öppen för atraktor, dock max 1 junior/team. Max 3,5 ton (undantaget Tgb 13/20). Fordonet måste vara godkänt
att framföra på allmän väg.
Vagnbok kan utfärdas enligt överenskommelse senast 12/8. För vagnbok och övriga tekniska frågor
kontakta Mikael Larsson 070 586 63 88.
8. Anmälningsavgift: 300kr.
9. Anmälan sker på info@rocksmk.se senast 7 augusti. I anmälan skall följande uppgifter finnas:
*Förare: personnummer, för- och efternamn, postadress, e-mail.
*Co-Driver: personnummer, för- och efternamn, postadress, e-mail.
*Bil: Märke, modell, regnr, årsmodell
Ett team består av 1 förare och minst 1 CoDriver. Max 25 team. Arrangören förbehåller sig rätten till
fri gallring.
10. Utnyttjande av utrymme för förbunds-/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.
11. Priser till topp 3. ROAR transport sponsrar med drivmedel till det team där förarens
bostadsadress är längst ifrån Hallsbo.
12. Upplysningar
Hjälm (enligt ORE 5.3 med maxvikt 1200 g) ska bäras så länge förare och co-pilot befinner sig i
tävlingsbanan, gäller även under fastkörning, bärgning och dylikt. Undantaget i depå eller på säkrad
plats i tävlingsbanan. Alla som vidrör ett fordon som är i rörelse skall sitta korrekt bältade på
godkända platser (enligt registreringsbeviset). Vidröring av vinschwire/krok/rep undantaget.
Miljö & säkerhet: Skyddspresenning ska finnas under fordon i depå. Tävlande ekipage ska vara
utrustade med: Skyddspresenning, samt lämplig saneringsutrustning exempelvis en spade och ett
kärl/påse. Trädstroppar ska användas vid winchning i träd och ska ha en bredd av minst 50 mm och
vara oskadda.
Att ta med: Kamera
Tävlingsregler: se länk på hemsidan www.rocksmk.se
Camping samt några sovplatser finns för tävlande på Tattarängen, Hallsbo. Toalett finns på
Tattarängen och på tävlingsområdet. Enklare lunch finns att köpa på tävlingsområdet. Före och efter
tävlingen finns det möjlighet att grilla på avsedd plats vid campingen.
Frågor ang tävlingsupplägg och bekvämligheter, ring Hans-Jörgen Mjörnå 070 864 03 80
Frågor ang licenser, ring Håkan Andersson 070 254 87 50
Tekniska frågor, ring Mikael Larsson 070 586 63 88
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person- eller sakskador som under tävling 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 offentliggör namnuppgifterna.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA’s internationella och Svenska Bilsportförbundets
nationella tävlingsbestämmelser.

