
 

Inbjudan till Jönköpings Motorklubb, Taberg 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller 
sakskador som under tävlingen 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 offentliggöra namnuppgifterna. 
Arrangör 
 
Tävlingsarrangör: 

 
Jönköpings Motorklubb, Taberg 

 
Tävling: 

 
Swedolracet, ingår i Smålandscupen 

 
Tävlingen inlagd: 

 
2022-03-09 

 
Tävlingsdatum: 

 
2022-04-30 

 
Sista anmälningsdatum: 

 
2022-04-22 

 

Funktionärer 
 
Tävlingsledare: 

 
Joakim Hallengren 073-1507617 

 
Biträdande Tävlingsledare: 

 

 
Racecontroller: 

 
Michael sörensen, Andreas Cronsell 

 
Domare: 

 
Lars Davidsson 070-5512108 

 
Teknisk chef: 

 
Frank Bengtsson 072-0843258 

 
Säkerhetschef: 

 
Henrik Nilsson 073-3848396 

 
Miljöchef: 

 
Jan Halvarsson 073-5315921 

 

Tävlingsinformation 
 
Tävlingsform: 

 
FR traditionell 

 
Tävlingens omfattning: 

 
Nationell tävling med publik 

 
Tävlingsplats: 

 
Tabergsbanan, sök tabergsbanan i google maps. Tel tävlingsdag, 
073-1507617 

 
Tidsplan: 

 
FREDAG: 
Depån öppnar 16.00 
Anmälan 18.00-20.00 
Besiktning 18.00-20.00 
 
 
 
LÖRDAG: 
Anmälan 06.00- 08.30 
Besiktning 06.00-08.30 
Funktionärsmöte vid startkuren på startplattan 08.35 
 
Förarmöte vid prispallen: 08.35 



 

 
Första start. 09.00 
 
PRELIMINÄRT LÖRDAG: 
kval 1+ kval2 
LUNCH 
kval 3 
Efter omg 3 kör vi en kortare paus innan finaler. 
finaler 
prisutdelning 
anbud 

 
Resultatlistan anslås: 

 
På anslagstavlan nedanför speakertornet samt på 
www.resultattavlan.se 

 
Tävlingens genomförande: 

 
Samtliga kör 3 kvalomgångar 
 
Finaler enligt smålandscupens regelverk: 
Seniorer: A-, B-, C- final. D-final vid minst 50 anmälda vid anmälans 
utgång 
Dam/veteran: A-final. B-final vid minst 18 anmälda vid anmälans 
utgång. C-final vid minst 
30 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid 50 anmälda vid 
anmälans utgång. 
Juniorer: A-final. B-final vid minst 15 anmälda vid anmälans utgång. 
C-final vid minst 25 
anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 30 anmälda vid 
anmälans utgång. 
Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och 
därefter lottning. 
 
Lottningen sker vid seketariatet. 
 
Poängräkning 7,5,4,3,2,1 
 
Vi avser att använda alternativspår, skulle banans skick inte tillåta 
det så kan det komma att 
ändras. 
 
Rödflaggat heat: Körs om direkt. Man kör inte ut i 
depån utan åker direkt till startplattan. Står där ett uppställt heat 
kör man det rödflaggade 
efter det. 
 
Antal varv: Kvalomgångar 3, Finaler 5 
 
Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race 
skylt. Därefter 
startljus. När röd lampa slocknar går starten. 

 
Deltagare, klasser: 

 
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, 
juniorer, damer och veteraner. 

 
Antal startande i 
respektive klass: 

 

 
Gallringsmetod: 

 
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. 

 
Antal ordinarie förare och 
ev. reserver: 

 
Min 45st totalt och max 120st totalt. 



 

 
Startordning: 

 
senior, dam/veteran, junior 

 
Startuppställning: 

 
Max 6 bilar i bredd. 

 
Miljö: 

 
Se G6.1 

 
Åtgärd vid tjuvstart: 

 
Direkt uteslutning av heatet/finalen. 

 
Däckbegränsning: 

 
Enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd. 
Däckrensning förbjuden. 

 
Avgifter: 

 
Avgifter: Senior/damer 300:- , Junior 200:- 
 
Betalas kontant eller helst via swish vid anmälan på tävlingsdagen. 
Efteranmälan i mån av plats 
och möjlighet. 

 
Avlysning: 

 
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med 
domaren avlysa tävlingen. 

 
Reklam: 

 
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de 
tävlandes bilar. 

 
Priser: 

 
Prisutdelning vid prispallen efter avslutande finaler. 

 
Upplysningar, 
telefonnummer: 

 
Joakim Hallengren 073-1507617 -- Thony Bergström 070-4234261 

 
Återbud, telefonnummer: 

 
Joakim Hallengren 073-1507617 Via SMS, först när ni fått 
bekräftelse är ni bortplockade. Senast 48 tim innan första start, WO-
avgift 500:- 

 
Anmälan till: 

 
Endast via Anmälan Online. 

 
E-post: 

 
info@jonkopingsmotorklubb.se 

 
Miljö 

Presenning som är hel med minsta densitet 180g och 
Oljeuppsamlare obligatorisk, 
minst 10 liter ska användas vid uppställning i depån. 
Miljöstation finns för eventuellt vätskespill från bilar. 
Skrot och däck tas med av respektive förare. Sopor samlas i 
säckar/påsar och slängs i utställda 
containrar. 

 

 


