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

Vuollerims motorförening
Deltävling 4 NC/DM söndag 13/06/30
Arena/Plats/Telefon Vuollerim Kartingring
OrganisationsLouice K Larsson, Rune Burström, Tommy Sundgren, Andreas Larsson
Arrangör

Tävling/Datum

kommitté
Tävlingsledare

Observatörer

Telefon:
Josef Tjäder
Telefon:
Conny Eriksson
Benny Kalberg
Vakant
Lars Bäckström
Sven Holmkvist, Nils Johansson – Start och mål
Tomas Johansson, Jimmy Larsson, Jonas Tjäder

Miljöchef

Mats Wennberg 076 147 03 64

Tävlingsform

Nationell tävling, NC deltävling Startljus kommer att användas.
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/

Domarordförande
Domare
Teknisk chef
Faktafunktionärer

073 820 74 73
070 247 24 91

Licensklasser

Internationell licens, nationell licens och debutant licens

Bilklasser

Cadetti (uppvisning), F-Micro, F-Mini, F-Yamaha, Sport 2000, Rotax Max, KZ2,
Junior 60, Rotax max junior, Rotax max DD2

Tidsschema
(preliminärt)

Söndag
Adm. Incheckning/besik 07.00 – 08.45
Besiktning
07:00-9:00

Begränsningar

Träning 2 ggr

08:00

Depån. Även fredag 18:30-20:30
Besiktningshuset/maskindepån.
Även fredag 18:30-20:30
Fredag 18:00-21:00 kostnadsfri träning

Förarsammanträde

09.45 - 10.00

Klubbstugan

Tidkörning

10.00 -

Första start

Ca 12.30 -

Finaler

Ca 15.15

Prisutdelning

Ca 17.00

Kommentar [SL1]: Ersätt med egna
uppgifter
Kommentar [SL2]: Ersätt med egna
uppgifter
Kommentar [SL3]: Ersätt med egna
uppgifter
Kommentar [SL4]: Detta kan tas bort
om det inte ska användas
Kommentar [SL5]: Ersätt med rätta
namnet
Kommentar [SL6]: Ersätt med rätta
namnet
Kommentar [SL7]: Ersätt med rätta
namnet
Kommentar [SL8]: Detta kan tas bort
om det inte ska användas
Kommentar [SL9]: Detta kan tas bort
om det inte ska användas
Kommentar [SL10]: Ändras till NC
Deltävling, NC final eller DM tävling
Kommentar [SL11]: Övriga
upplysningar, tex max antal förare och
reserver, gallringsmetod vif för många
anmälda och antal varv vid regn ?
Transpondrar tidkörning eller lottat.

Kommentar [SL12]: Träning bör inte
börja förrän klassen erhållit transponder
(och efter inchecknig/besiktning)

Klubbstugan

Endast de oljor som är upptagna i kartingutskottets lista över godkända oljor för
kartingen i Sverige får användas.
Observera att godkänd brandsläckare 6 kg är obligatorisk.

Anmälan

Anmälan ska ske senaste 2013-06-16, antingen via hemsidan
http://www.norrlandscup.se/ eller skrifligen till Vuollerims Motorförening
Industrivägen 3D, 960 30 Vuollerim.

Anmälningsavgift

Startavgift 350 kr, transponderhyra 100 kr, totalt 450 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.

Avanmälan

Senast 2013-06-05. Ej avanmäld förare debiteras hela startavgiften.

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.

Reklam

Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt friköpning

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

Kommentar [SL13]: Ersätt denna text
med eventuella restriktioner
Kommentar [SL14]: Skriv in rätt
datum och klockslag, en vecka före
tävlingsdagen.
Kommentar [SL15]: Ersätt med din
förenings adress eller dit du vill att anmälan
ska skickas

Kommentar [SL16]: Ska inte förbehåll
göras för reklam på karten så kan du skriva
Inga förbehåll på denna rad

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

Priser/Resultat

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

Upplysningar

Upplysningar, telefonnummer
Bussar, bilar, fordon, cyklar, skateboard, inlines och mopeder är förbjudna i
maskindepå tills sista finalen är avslutad. Inget boende i maskindepå.
Boende kan bokas och mat kan avnjutas på

Hotel Vuollerim Gästgiveriet
Fredag grillkväll och pubkväll
0976-106 60
Bodenvägen 7
960 30 Vuollerim
Sala Thai Restaurang
0976-100 00
Bodenvägen 15
960 30 Vuollerim
Fikaförsäljning 18:00-21:00 på fredag
Husmanskost finns att köpa lördag och söndag. Lasagne på lösdag och
fläskpannkaka på söndag.
Fika- och hamburgerförsäljning lördag och söndag.
Kortbetalning är möjlig

Kom och tävla på Norrbottens största tävlingsbana för karting!
Vi önskar dig varmt välkommen!
Vuollerims Motorförening
Organisationskommittén

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

Kommentar [SL17]: Det är bra att
kunna nå någon i organisationskommittén .
Ges tid för frivillig träning? När ? Avgift
50 kr?. Annars tar du bort denna rad.

