
 

Inbjudan till Norsabanans uthållighetstävling 

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets 
tävlingsbestämmelser 

för Nya tävlingsformer UTH 

http://www.sbf.se/Regler/nyatavlingsformer/ 

ansvar. G 1.6 Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk Svenska 
bilsportförbundet(SBF),Specialidrottsdistriksförbund (SDF),arrangör eller funktionär kan således inte 
utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 
Tävlingsdeltagare 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 och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifter. 

Arrangör               Kolsva motorsällskap 

Plats                      Norsabanan 

Datum                   2019 02 23 

Tävlingsledare      Rikard Eriksson 070/821 69 33 

Racecontroller       

Teknisk Chef     

Faktafunktionärer 

Miljöchef 

Banchef 

Tävlingsform   

4 timmars uthållighetstävling. Bansträckning är ca 1km lång. Det lag som kör flest varv under 4 
timmar segrar 

Vid lika varv avgör tiden för sista fullbordade varv 

Klasser framhjulsdrivet och bakhjulsdrivet 

Startmetod uppställning på startplattan i nr ordning. 

Tidsplan 

8 00-9 00 anmälan 

8 00-9 15 Besiktning 

9 30    Förarmöte (obligatoriskt för alla förare) 

9 50    Uppställning för start 

10 00   Start 

14 00   Målgång 

14 30   Prisutdelning (obligatoriskt för samtliga förare 

Priser   Hederspriser till topp 3 i varje klass 

Deltagare Minst 3 förare i varje lag max körtid /förare i sträck är tills man fyllt i ett varvprotokoll av 
kartläsare 

http://www.sbf.se/Regler/nyatavlingsformer/


Maxantal lag 25 st. lag 

Gallring kommer att ske efter anmälans ankomst datum 

Samtliga förare skall inneha giltig tävlingslicens utfärdad av sbf (radiostyrd eller virtuell bilsport) 
bilsportlicens enkel kan utfärdas på plats tävlingsdagen samt prova på licens 

Depå och säkerhet       MAXHASTIGHET 5KM/h (GÅNGFART) 

Brandsläckare skall finnas minst 6kg vid varje tävlingsfordons depå plats samt minst en 2 kg släckare 
väl fastsatt i varje tävlingsfordon. Tävlingsfordon skall stå på presenning i parkeringsdepån. 

All tankning skall ske vid varje tävlingsfordons parkeringsdepåplats, uppsamlingskärl ska användas se: 
UTH 3.1 (SBF:s regler Förarbyten får ske i bandepån, varvprotokoll skall lämnas vid varje förarbyte. 
Alla reparation måste ske i parkerningsdepån  

Anmälan mailas till kanadarikard@outlook.com 

Sista anmälningsdag   2019 02 17   uppge teamnamnlag ledare inkl. kontaktuppgifter mailadress samt 
Tel nr.  lista med lagets medlemmar lämnas vid ankomst anmälan på tävlingsdagen. 

Avgifter 

Anmälningsavgift per team 1500 kr 

Enkel bilsportslicens           200  kr inkl. medlemskap 

Prova på licens                     150 kr  

Vagnbok                                200 kr inkl. besiktning 

Vi tar swish 

Avlysning   vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med tävlingsledningen avlysa 
tävlingen 

Reklam arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilar. 

Reklam kan friköpas mot dubbel startavgift 

Upplysningar Rikard Eriksson 070 821 69 33 

Åter bud skall lämnas senast 48 timmar före start annars kan startavgift tas ut. 

Återbud lämnas till Rikard Eriksson 070 821 69 33 

Regler finns att hämta på SBF Nya tävlingsformer 
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