TÄVLINGSINBJUDAN/TILLÄGGSREGLER
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och
Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt dessa
tilläggsregler

VKRC - Örnsköldsvik
Arrangör
Norrlandscup deltävling 7, 2018-08-04
Tävling/Datum
Arena/Plats/Telefon Varggropen, Örnsköldsvik
Tävlingsledare
Domarordförande
Start & Mål domare
Teknisk chef
Depåchef
Banchef
Tidtagningschef
Säkerhetschef
Sekretariatchef
Miljöchef

Christer Söderström
Kurt Ehlin
Stig-Roland Bohman
Magnus Nordström
Magnus Åström
Per Norgren
Sune Qvarnlöf
Arne Sjölander
Maria Press
Thomas Mårtensson

Tävlingsform

Nationell tävling, NC-deltävling
Tidkörning med transpondrar enligt PM för Norrlandscupreglementet.
För information om tävlingsform, tävlingens längd (heat, varv), startordning,
startuppställning och eventuell sammanslagning,
Se Norrlandscupens hemsida: http://www.norrlandscup.se/

Licensklasser

Internationell licens, nationell licens och debutant licens

Bilklasser

Cadetti (uppvisning), F-Micro, F-Mini, Junior 60, Junior 125, Senior 125, KZ2

Tidschema
(Preliminärt)

Fredag
Träning

18.00-21.00

Incheckning
Besiktning

18.00-20.00
18.00-20.30

Sekretariatet
Teknikhuset/Tältet

Lördag
Incheckning
Besiktning

07.00 - 07.45
07.00 - 08.00

Klubbstuga
Verkstaden

Träning, 2 x 7 Min

8.00 -

Cadetti 1 efter träning omgång1,(ca 09.00)

Förarsammanträde

10.10 -

Depån

Tidskörning, 1 x 7 Min
Lunch
Kvalheat
Finaler

10.30 11.45 - 12.45
12.45 14.00 -

Startar med Cadetti 2

Prisutdelning
(preliminår)

Snarast

Prisutdelning ute på banan vid prispallen.

Anmälan

Startar med Cadetti 3
Startar med Cadetti 4 & avslutas med Cadetti 5
Prisutdelning direkt ute på banan vid prispallen.

Anmälan ska ske senaste 2018-07-21 via hemsidan http://www.norrlandscup.se/
OBS anmälningstiden går ut 10 dagar innan tävling.

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 namnuppgifterna

TÄVLINGSINBJUDAN/TILLÄGGSREGLER
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och
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tilläggsregler

Anmälningsavgift

Startavgift 500 kr, transponderhyra 150 kr, Cadetti 100 kr betalas på
tävlingsplatsen vid den administrativa incheckningen. Dubbel avgift vid sen
anmälan. OBS eventuell egen transponder och dess nummer måste anges i
anmälan.
Träningsavgift Fredag 100 kr.

Avanmälan

Senast 2018-07-28. Ej avanmäld förare debiteras hela startavgiften.

Startmetod:

Masterstart. Rulladande start, KZ2 stående start, flagg start förfarande visas på
förarsammanträdet.

Övrigt:

Transpondrar skall användas under hela tävlingen. Förarna skall vara uppställda
på startuppställningsplatsen (start grid) 5 minuter innan start.
OBS! Läs nya reglementet ang varmkörning mm.

Avlysning/ansvar

Tävlingsledningen äger rätt att efter domarnas godkännande avlysa tävlingen i
sin helhet eller i viss klass. Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. FIA,
SBF, arrangör, tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar under
träning och tävling för inträffade skador, olycksfall eller dylikt.

Priser/Resultat

Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning, se
Norrlandscupreglementet: http://www.norrlandscup.se/
Resultatlistor anslås på Norrlancscupens hemsida omgående.

Upplysningar

Bussar, bilar, fordon, cyklar, skateboard, inlines och mopeder är förbjudna i
maskindepå tills sista finalen är avslutad. Inget boende i maskindepå.
Nya regler gällande varmkörning!
Begränsningar, restriktioner, dispenser, samt annan för tävlingen väsentlig
information.Tex Bensin och olja!!
Observera att godkänd brandsläckare är obligatorisk.

Vi önskar dig varmt välkommen!

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 namnuppgifterna

