TÄVLINGSINBJUDAN
Norrlandscupen - Final
Lördag 25 augusti 2018
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.
Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för personeller 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
namnuppgifterna.
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Tävling/Datum
Tävlingsplats
Organisationskommitté
Tävlingsledare
Domarordförande
Domare
Domare
Teknisk chef
Bitr. tekniker
Faktafunktionärer
Adm. Chef
Sekretariat
Miljöchef
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Luleå Motorsällskap
Norrlandscupen - final, lördag 2018-08-25
Luleå, Kallax-banan, Lulviksvägen
Mattias Fredriksson 070-341 17 02, Johan Hedqvist, Daniel Sandmark, Hans Forsberg,
m.fl.
Daniel Sandmark
Telefon:070-214 97 72
Claes Andersson
Lars Bäckström
Niclas Strömbäck
Benny Östholm
Kurt Sehlqvist
Robert Thelin
Maria Sandmark
Malin Fahller
Jonas Tjäder
Nationell tävling, Norrlandscup final
Tidskörning med transpondrar. För information om tävlingsform, tävlingens längd (heat,
varv), startordning, startuppställning och eventuell sammanslagning, se Norrlandscupens
hemsida: http://www.norrlandscup.se/
Flaggstart gäller.

Licensklasser

Internationell licens, nationell licens, debutantlicens.

Klasser

Cadetti (uppvisning), F-Micro, F-Mini, J-60, J125, S125, KZ2.
OKJ, OK (inbjudningsklasser)

Tidschema
(Preliminärt)

Adm. Incheckning

Fre. 18.00-20.00
Lör. 07.00-07.45

Kiosken

Besiktning

Fre. 18.00-20.00
Lör. 07.00-07.45

Vågen

Träning (frivillig)

Fre. 18.00-21.00 mot
avgift 100kr

Officiell träning

Lör. 08.00

Transponder obligatorisk, Pre-grid
stänger 5 minuter innan start

Förarsammanträde

09.45 -

I anslutning till altanen

Tidskörning

10.15 -

Pre-grid stänger 5 minuter innan start

Första start

12.20 -

Pre-grid stänger 5 minuter innan start

Finaler

14.30 ca

Pre-grid stänger 5 minuter innan start

Prisutdelning

16.15 ca

Framför entré klubbhuset

Bankett och
priscermoni

18.00 ca

Hotell Nordkalotten

Begränsningar

Observera att godkänd brandsläckare och miljömatta är obligatorisk.

Anmälan

Anmälan ska ske senaste 2018-08-12 via GoToRacing http://www.gotoracing.se/.
OBS eventuell egen transponder och dess nummer måste anges i anmälan
Arrangören tillhandahåller utskriven anmälningsblankett och besiktningsprotokoll.

Anmälningsavgift

Startavgift enligt NC reglementet. Transponderhyra 100 kr. Bankett 200 kr/vuxen 100
kr/barn under 12 år. Betalning på tävlingsplatsen vid den administrativa incheckningen. (Vi
tar betalkort och Swish). Dubbel avgift vid sen anmälan.
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Avanmälan

Senast 2018-08-24. Ej avanmäld förare debiteras hela startavgiften.

Avlysning

Tävlingsledningen äger rätt att avlysa tävlingen i sin helhet eller viss klass.

Priser

Prisutdelning efter sista finalen (Cadetti direkt efter sin final). Slutpriser delas ut vid
banketten.

Anslagstavla

I anslutning till klubbhuset.

Upplysningar

Blå/röd flagg visas på huvudpostering samt alternativ postering.

Officiell klocka

Vid pre-grid

Depåplats

Tilldelas på plats vid ankomst. Se karta över depåområde enligt Bilaga 1

Camping

Arrangören erbjuder 3 st el-stolpar med totalt 6 st el-uttag. Anslutningsavgift 300 kr/dygn
för alla som ansluter. Betalning ska ske innan inkoppling. Ingen förbokning av el, campingeller depåplats.

Servering

På tävlingsdagen erbjuds försäljning av kiosk och mat, såsom; godis, läsk, glass,
varmkorv, varma mackor, hamburgare och annan maträtt. Under fredagsträningen erbjuds
försäljning av ett begränsat utbud.

Bankett

Efter tävlingen arrangeras den traditionella middagsbanketten i samarbete med hotell
Nordkalotten (tvärs över gatan), med middag och prisceremoni för slutsammanställning av
Norrlandscupen 2018.
Middag vuxna 200 kr / barn upp till 12 år 100 kr. Anmälan sker senast samma dag som
tävlingsanmälan, 2018-08-12, via web-formulär:

https://goo.gl/forms/B1Mqnoa1D4GAWmmd2
(Kontrollera att du erhåller ett bekräftelsemail efter anmälan)
Vid frågor kontakta Lisa Nordberg, tel. 070-5761208
Anmälan är bindande och betalning av bankett sker vid administrativ incheckning med
Swish eller kort.
I middagsbiljetten ingår utlottning av fina priser från våra sponsorer.
OBS! Vi ber om er hjälp med att anmäla er i god tid till banketten, för att underlätta
planeringen och matbeställningar.
Meny:
Torrubbad Biffrad, Babyback ribbs, Chorizo, Kycklingspett, Västerbottensostgratinerad
rotsaksgratäng, Mangosallad, Melon & gurksallad, Bönsallad, Grillade tomater, Rökt
laxsallad med valnötter & vinägrett, Färsk potatissallad med smak av grillad paprika,
Hemlagad BBQ sås, Chipotle Bearnaisesås, måltidsdryck.
Dessert: Norrlandscup surprise
Andra dryckesalternativ finns till försäljning i baren.

Vi önskar Er varmt välkomna!
Luleå Motorsällskap
Organisationskommittén
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Bilaga 1 – Karta över depå- och campingområde

