TÄVLINGSINBJUDAN NORRLANDSCUPEN DELTÄVLING 5 & 6
2 OCH 3 JULI 2022

”Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. ”
”Ansvar. 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 person- eller 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 media form, offentliggör namnuppgifterna.
Tävlingens huvudsponsor är Sparbanken Nord.
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Tävlingsform/
Tävlingens
Genomförande

Nationell tävling, Norrlandscup-deltävling
Lördag: Tidskörning med 2 kvalificeringsheat, i enlighet med
KA 7.5.2 samt i enlighet med NC-reglemente 4.1pkt 1.
Söndag: Tidskörning med 2 kvalificeringsheat, i enlighet med
KA 7.5.2 samt i enlighet med NC-reglemente 4.1pkt 1.
För information om tävlingens genomförande, tävlingsform, tävlingens längd
(heat, varv) startordning, startuppställning och eventuell sammanslagning, se
norrlandscupens hemsida. http.//
www.norrlandscup.se/ för Norrlandscupens
reglemente för 2022. Flaggstart gäller Kz2 ljussignaler.

Licensklasser
Klasser

Internationelllicens, nationelllicens, debutantlicens.
Cadetti (uppvisning) F-Micro, F-Mini, J-60, J125, S125, OK, KZ2

Tidplan
(Preliminärt)

Adm. Incheckning

Fre. 16.00 -19.00 Serveringshuset
Lör. 07.25- 07-50
Sön. 07.25- 07.50

Besiktningen

Fre. 16.00 – 19.00

besiktningshuset
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Träning (frivillig)
Avgift 300:-

Tors. 11.00 – 18.00 Schema pubilseras på
Vuollerims Motorförenings
facebook och hemsida
www.vuollerimsmf.se
senast 2022-06-27

Träning (frivillig)
Fre. 11.00 - 16.00
Avgift 200:Träning(frivillig)
Fre. 17.00 – 20.00
Avgift enligt norrlandscupens reglemente 100:Träning 1 av 2

Lör&sön 08.00 Transponder obligatorisk
Pre-grid stänger 5 min före start

Förarsammanträde

kl 07.30 Cadetti-Mini
Kl 07.45 J60-KZ2

Serveringshuset

Första start

10.40

Pre-grid sänger 5 min
före start

Finaler

15.00 ca

Pre-grid stänger 5 min
före start

Prisutdelning

17.00 ca

Framför besiktningshus

Begränsningar

Tävlingen följer folkhälsomyndighetens gällande
rekomendationer för motorsporttävliar.

Anmälan

Anmälan ska ske senast 2022-06-27 via Lots
http://www.sbf.se/lots. OBS. Eventuell egen transponder och
dess nummer måste anges i anmälan. Arrangören
tillhandahåller utskriven anmälningsblankett och
besiktningsprotokoll.
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Anmälningsavgift

Startavgift enligt NC reglementet. 500:- Debutant 350:Cadetti 100:- Transponderhyra 150 kr. Betalning på
tävlingsplatsen vid den adninistrativa incheckningen. (Vi tar
kontanter, kort och Swish) Dubbel avgift vid sen anmälan.

Avanmälan

Senast 2022-06-30 Ej avanmäld förare debiteras hela
startavgiften.

Avlysning

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

Priser

Priser och poängberäkning enligt www.norrlandscup.se

Anslagstavla

I anslutning till besiktningshus.

Upplysningar

Blå/röd flagg visas på huvudpostering samt alternativ postering.
Vi kommer att utföra kontroll av Cadetti-förarnas förmåga
och förståelse kring bromsarnas funktion. Denna kontroll
utförs av en funktionär utsedd av träningsansvarig och
tävlingsledningen . All kontroll av förarens bromsförmåga
sker på uppställningsplatsen innan utsläpp med föraren i
karten. Ekipage och förare som inte uppfyller tillräcklig
bromsförmåga tillåts inte starta i heat/träning.

Officiell klocka

Pre-grid

TÄVLINGSINBJUDAN NORRLANDSCUPEN DELTÄVLING 5 & 6
2 OCH 3 JULI 2022

”Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. ”
”Ansvar. 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 person- eller 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 media form, offentliggör namnuppgifterna.
Tävlingens huvudsponsor är Sparbanken Nord.
Depåplats

Tilldelas på plats vid ankomst

Camping

Ingen förbokning av el, camping- eller depåplats. Uppställning
på camping kan ske innan torsdag, men kräver i så fall

föranmälan i god tid, så att vi kan ta emot er. Annars öppnar
grindarna omkring 09-tiden på torsdag.
Campingdepån är uppdelad med ett begränsat antal uppmärkta
platser innanför grindarna. Endast uppmärkta platser får
användas och dessa tilldelas vid ankomst. Camping i direkt
anslutning utanför grindarna är också möjlig.
Logi Vuollerims Hotell & Camping
Hotell Vuollerim Gästgiveriet, Älvarnas Hotell och Vuollerim
Camping erbjuder boende – allt från hotellrum, stugor och
campingplatser.
All incheckning sker på Hotell Vuollerim, där även
restaurang Gästgiveriet finns. Här finns även bastu,
duschar och tillgång till TV och WiFi, fritt för Hotell- och
Campinggäster. Kan även bokas för övriga gäster mot en
avgift.
Hotell – lakan & handdukar samt städning ingår
Hotellrum med privat WC & dusch 725 kr per person och natt,
del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 365 kr.
Hotellrum med privat WC (dusch i korridor) 575 kr per person
och natt, del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 275 kr.
Camping – Egna lakan & handdukar eller kan hyras för 150 kr
per set, gästen städar.
4-bädds stor Stuga 2 rum och kök, med wc & dusch samt
utrustning för självhushåll. 950 – 1350 kr/natt.
4-bädds mellan Stuga, ’storstuga’ med pentry och rinnande kallt
vatten. En våningssäng, 2 enkelsängar. Kök, WC & dusch i
servicehus. 750/natt.
2-bädds liten Stuga, våningssäng och rinnande kallt vatten.
Kök, WC & dusch i servicehus. 450/natt.
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Husbil & Husvagn ställplats 250 kr per natt, inklusive el.
Tältplats 190 kr per natt, inklusive el. Alla gäster har tillgång till
nyrenoverat servicehus med kök, WC & duschar.
Gästgiveriets restaurang & bar med fullständiga rättigheter.
Grillveranda. Ca 250 meters gångavstånd från Campingen.
Frukost 95 kr per person, barn 3-12 år 50 kr. Ingår i priset för
hotellgäster. Erbjuds för endast 50 kr per person till alla
Campinggäster.
Kvällsmatserbjudande lördag kväll – mer info kommer : )
För bokning och information Vuollerims Hotell & Camping
Telefon 0976-10660
Mail info@hotellvuollerim.se
Välkommen besöka oss på hemsidan www.hotellvuollerim.se

D-Corner har även boende från 499:- /natt inkl frukost
Det kommer också att vara möjligt att beställa ut mat till banan
från resturangen D-corner
Resturangens öppentider:
Måndag:
Stängt
Tis-Torsdag
11-20
Fredag
11-22
Lördag
12-22
Söndag
12-20
Utkörning 100kr
Ring 0976-10 000 för att beställa & boka bord
www.d-corner.se
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Servering

På tävlingsdagarna erbjuds försäljning av kiosk och mat, såsom;
läsk, glass, hamburgare och annan maträtt. Under torsdags och
fredagsträningen erbjuds försäljning av ett begränsat utbud.

Vi önskar Er varmt välkomna!
Vuollerims Motorförening
Organisationskommittén

