Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
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, oavsett medieform
offentliggör namnuppgifterna.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört Internationellt förbund (FIA, CIK-FIA),
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan
vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Arrangör

Umeå AK Karting

Datum

Söndag 22 Maj 2022
(Träning Lördag 21 Maj)

Tävlingsplats

Alvik ring Umeå

Tävlingskommitté

Erik Bernhardtson, Kurt Sehlqvist,
Erik Wetter

Tävlingsform

Nationell tävling, NC deltävling, DM/FM deltävling för ÖNBF.
Tidskörning med transpondrar enligt Norrlandscupreglementet för 2022. För
information om tävlingsform, tävlingens längd (heat, varv), startordning,
startuppställning och eventuell sammanslagning, se reglementet på
Norrlandscupens hemsida: www.norrlandscup.se. Antal varv: Enligt Bilaga
1 i Norrlandscupreglementet för 2022.
Cadetti kommer att köra samtliga uppvisningsheat på kort bansträckning.

Klasser:

Cadetti, F-Micro, F-Mini, Junior 60, Junior 125, Senior 125, KZ2

Licensklasser

Internationell licens, nationell licens och debutantlicens

Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Domarordförande
Teknisk chef
Faktafunktionärer
Banobservatörer
Läkare

Bengt Söderberg
Albin Mårtensson
Vakant
Kurt Sehlqvist
Börje Lundin
Vakant
Evangelos Tachtaras

Anmälan

Senast söndagen den 8 Maj via lots.sbf.se
OBS, Medtag Licens. Denna skall visas vid anmälan.
Avanmälan senast torsdagen den 19 Maj.

Anslagstavla

Officiell anslagstavla är placerad utanför verkstaden.

Startmetod

Stående start för KZ2, rullande för övriga. Flaggstart i samtliga klasser. Vissa
eller alla flaggposteringar kan komma att ersättas med ljussignaler och
informationstavla.
Startuppställning meddelas i slutinstruktion.

Telefon: 070 – 6717882
Telefon: 070 – 4919667
Telefon:
Telefon: 070 – 6323446

Anmälningsavgift

500 kr (debutanter 350 kr) för samtliga klasser utom Cadetti 100 kr.
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.
Eventuell hyra av transponder tillkommer, 150 kr/dag. OBS eventuell egen
transponder och dess nummer måste anges i anmälan.
Vi hanterar inte kontanter. Betalning med bankkort eller Swish i samband
med den administrativa incheckningen.

Prel. tidschema

Definitivt tidschema anslås på tävlingsdagen
Se slutinstruktionen för hålltider anmälan besiktning etc.
Anmälan och besiktning bör ske dagen innan tävling
Fredag 20 Maj
Ingen träning. Grindar till camping öppnar kl 18.00.
Lördag 21 Maj
14.00 – ca 18.00
18.00 – 20.00
17.00 - 20.00
18.00 - 20.00

Träning, minst 3 pass per klass,
(Avgift 150 kr, debutanter 75 kr och Cadetti gratis)
Utlämning av transponder.
(därefter hänvisas till anmälan)
Anmälan
Besiktning

Söndag 22 September
07.20 – 07.50
Anmälan, besiktning.
08.00
Första start träning
Avlysning

Tävlingskommittén äger rätt att stryka en eller fler klasser vid få anmälda.
Detta meddelas senast 48 h efter anmälningstidens utgång.
Tävlingsledningen äger rätt att efter domarens godkännande avlysa
tävlingen i sin helhet eller viss klass.

Priser resultatlista

Priser enligt Norrlandscupens regler.
Poängberäkning för DM/FM för ÖNBF, se reglementet på www.onbf.se
Resultatlista anslås och publiceras på Norrlandscupens hemsida,
www.norrlandscup.se
Live-resultat på speedhive.mylaps.com

Upplysningar

Varmkörning är förbjuden för alla klasser.
Tystnad skall råda under pauser.
Godkänd brandsläckare 6 kg och miljömatta är obligatorisk.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på plats. Telefonnummer till sjukvårdspersonal finns
på officiell anslagstavla.

Miljö

Deltagare i tävlingen skall följa de lokala miljöreglerna och de anvisningar
som finns anslagna på anläggningen. Anslaget har rubriken "Miljö och
säkerhet på Tävling och träning". Detta innebär bland annat att
deltagarna ska sortera sitt avfall och placera detta på avsedd plats.
Soptunnor och container för brännbart avfall och övrigt avfall i avsett kärl i
Miljöstationen. Däck får inte lämnas på anläggningen utan tas
om hand av den tävlande som själv ansvarar för att lämna dem till
återvinning.

Depåplats

Förbokning av depåplats endast för större team hanteras av Erik Wetter,
maila till erik.jj.wetter@gmail.com eller ring 070 – 654 03 79. Övriga erhåller
en depåplats vid ankomst enligt hänvisning av personal på plats.

Camping

Camping och uppställning i anslutning till banan enligt hänvisning av
personal på plats. Uppställning tidigast Fredag 20 Maj 18.00. Observera att
el till camping eller depå ej erbjuds. Samtliga elverk skall vara avstängda
senast 22.00, gäller ej arrangörens eventuella elverk.
Frågor om camping besvaras av Erik Bernhardtson, maila till erik@percus.se
eller ring 070 – 246 79 51.
Uppställning av fordon, släpvagnar, tält närmare än 3 meter från
flygplatsens stängsel är förbjudet.
Avstånd mellan husvagnar och husbilar skall vara minst 4 meter, detta
inkluderar eventuella förtält och markiser. Vi ser gärna att brandsläckare
finns tillgänglig vid er campingplats.

Servering

I kiosken serveras kaffe, läsk, toast och korv m.m. Eventuellt kommer
portionsförpackad lunch att erbjudas. Begränsat antal luncher. Endast
betalning med Swish eller betalkort.

Allmänna ordningsregler

Cyklar, kick bikes och liknande är ej tillåtet i depåområdet förrän dagens
sista prisutdelning är avslutad. All vistelse på intilliggande miniracingbana
är förbjuden. Rökning skall ske på anvisad plats. Överträdelse av
ordningsregler medför böter om 500 kr.

Covid19

Håll avstånd
Tvätta händerna ofta och noggrant
Vid minsta symptom - stanna hemma.
Undvik onödiga sociala kontakter
Visa hänsyn mot era medmänniskor
Teamen ska hållas så små som möjligt
Prisutdelning utomhus efter tävling.

Övrig information

Se slutinstruktion i samband med startbekräftelse och PM som anslås på
den officiella anslagstavlan.

VÄLKOMNA!

