
TÄVLINGSINBJUDAN TILL KANONEN DEN 23 OKT. 2016   

Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelse, samt 
denna inbjudan, startbekräftelse och ev. tillkommande PM.  Ansvar. Den som deltar i 

tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört förbund (FIA, SBF, SDF) 

arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller 
sakskador som under tävlingen drabbar deltagare.    

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 media form offentliggör 
namnuppgifter.    

1. Tävlingsarrangör.    

Eslövs Motorklubb arrangerar nationella RS-tävlingen Kanonen.    

Ingår i Södras RS-DM 2016, B-& C- förare cupen, samt i Asfaltcupen.    

    

2. Organisationskommitté.    

Tonny Jönsson, Tomas Sjödell, Björn Magnusson, Kristoffer Roth Nielsen, Anne Nielsen, 

Sanna Roth Nielsen, Robert Hall, Örjan Ringholm samt Lennart Nielsen.    

    

3. Tävlingsledare.    

Tonny Jönsson Tel: 0413-308 28, 0737387693    

    

4. Teknisk Chef.    

Kristoffer Roth Nielsen Tel: 0702603920    

    

5. Domare ordförande.  L G Eriksson Tel: 0708950456   

    

6. Domare.    

Ingvar Hansson Tel: 0703443911   

    

7. Teknisk Kontrollant.    

Tommy Book Tel. 0706866075   

    

8. Miljöchef.    



Robert Hall Tel: 0105560271    

    

    
9. Tävlingsform, Tävlingens längd.    

RS-tävling om totalt ca 57,8 km varav ca 15,3 km SP fördelat på 5 st. prov.   Underlag 

är asfalt och betong.    

Central serviceplats vid tävlingens HQ.    

    

    

10. Tävlingsplats och Ort.    

(Lastbilcentralen) har bytt namn till FLEXILAST, fortfarande i Eslöv. Telefon nummer 

under tävlingen 0705826921.    

    

11. Tidsplan.    

Anmälan till tävlingen öppnas den 19 sept. genom Resultatservice.    

Anmälan på tävlingsdagen öppnar kl. 07.00.    

Besiktningen är A-besiktning, som sker på Volvo Truck Center tid enligt startbekräftelsen.    

Första start är kl. 10,00, startmellanrum är 3 minuter. Flytande start tillämpas.    

Rekognosering får göras med bil mellan kl. 08,00 och 10,00 dock ej med tävlingsbil.    

Preliminär resultatlista anslås efterhand vid målet.    

Förare sammanträde för ungdomsrally, tid och plats meddelas i startbekräftelsen.    

    

12. Deltagare, Licensklasser, Deltagarantal och Gallring.    

Tävlingen är öppen för svenska A, B och C- förare och kartläsare med för 2016 gällande 

licens och juniorlicens i rally samt utländska deltagare med EU licens. Arrangören Eslövs 
MK äger rätt att begränsa antalet deltagare, till max 70 och förbehåller sig rätten till 

gallring.    

    

13. Tillåtna bilar, bilklasser och startordning.    

Bilklasser enligt gällande DM-reglemente i RS.    

Startordning: Juniorer, C, B, A. R4 startar först, därefter R3, R2, R1a och R1b i respektive 

förarklass samt Appendix K. Flytande start tillämpas. Startmellanrum 3 minuter. 

Efteranmälda placeras först i respektive klass.    

    



14. Reklam.    

Eslövs Mk förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna enligt 

startbekräftelsen och ansvarar inte för ev. uppkomna lackskador vid reklamens 

borttagande.    

    

15. Lagtävlan.    
Lagtävlan förekommer inte.    

    

16. Särskilda Bestämmelser.    

Rekognosering av SP får göras med bil ej tävlingsbil under tiden 08.00 till 10.00.    

Tävlingen körs efter karta och skisser på SP.    

Bilarna och besättningen skall vara utrustade enligt gällande reglemente.   Brott 

mot trafikbestämmelserna kan medföra uteslutning ur tävlingen.    

Däck enligt reglementet, däckvärmare är förbjudet, och lika så värma däck på väg.    

Service på angiven plats vid start och målplatsen, i övrigt gäller service förbud.    

Pilning är av engelsk typ, orange pilar används som stöd under tävlingen. Försäkringens 
giltighet. Bilens trafikförsäkring gäller enl. trafikskadelagen under tävlingen.    

    

    

17. Tävlingsavgifter.    

Tävlingsavgifter för A-, B-, C-förare är 750 kr. Varav 50: - går till B och C-förare cupen 

Utländska deltagare 0 kr och juniorer 300 kr.    

Tävlingsavgiften skall vara klubben tillhanda på Bankgiro 780-3232 senast den 18 okt. 

2016.     

    

18. Anmälan.    

Skall i första hand göras på www.resultatservice.com.     

Skicka annars en fullständig ifylld SBF blankett till Resultatservice, Munkarp 108,234 91 
Höör.    

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 13 okt. 2016 kl. 18.00.    

    

19. Avlysning.    

Tävlingsledningen äger rätt att efter domarnas godkännande avlysa tävlingen.    
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20. Priser, Prisbedömning, Särskiljning och Prisutdelning.    

Ett vandringspris kommer att utdelas till totalsegraren.    

Hederspriser utdelas till 1,2,och 3 i varje klass. Vid många startande i någon klass kan fler 

få pris, ex var tredje startande.    

Varje förare klass och bilklass bedöms för sig. Vid lika sluttid prisbedöms den först som 

har bäst tid på SP 1, vid lika tid avgör SP 2 osv.    

Sträckpriser kommer att förekomma.    

Prisutdelning sker efter protesttidens utgång.    

    
21. Återbud.    

Återbud görs till 0705826921.    

    

22. Upplysningar.    

Tonny 0737387693    

    

23. Dispens från hastighetsbegränsning.    

Dispens från hastighetsbegränsning har sökts för tävlingens SP.    

    

24. Bensin och Olja.    

Bränsle finns utmed tävlingsbanan.    

    

25. Inlagt uppehåll.  Meddelas i PM.    

    

26. Respittider och typ av tidtagning.    

Tidtagning på sker med digitala stoppur, och på tiondels sekund.    

Vid fel utfört prov erhålls bästa tid i klassen plus 90 sek.    

Max tid för hela tävlingen är 3 timmar.    

    

VÄLKOMNA TILL ESLÖV OCH LYCKA TILL.    

    

    

    


