TÄVLINGSINBJUDAN
NC FINAL 2022
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
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.
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 mediaform offentliggör
namnuppgifterna.

Arrangör

Varggropens Kart Racing Club

Tävling/Datum
Norrlandscup final – 2022-08-27
Arena/Plats/Telefon
Varggropen – Örnsköldsvik
Organisations-kommitté Jonas Mårtensson, Per Nordgren, Pernilla Gafvelin, Robin Nilsson, Jerry Rönnbäck, Anna
Näsholm Gidlund och Mikael Rossander
Tävlingsledare
Albin Mårtensson
Telefon: 070-491 9667
Bitr tävlingsledare

Christer Söderström

Domarordförande

Christer Brolin

Teknisk chef
Säkerhetschef
Adm chef
Faktafunktionärer
Observatörer

Kurt Sehlqvist
Arne Sjölander
Pernilla Gafvelin
Stig- Roland boman (start/mål), övriga anslås i PM
anslås i PM

Miljöchef

Mikael Rossander

Sjukvårdare

Linn Nökleby/ Lena Nilsson

Tävlingsform

Nationell tävling, NC final
Tidskörning 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/
Stående start för KZ2, rullande för övriga klasser. Blå/röd flagg visas på huvudpostering
samt alternativ postering. Placeringar från målgången i förfinalen avgör startordningen för
final.

Licensklasser

Internationell licens, nationell licens och debutantlicens

Bilklasser

Cadetti (uppvisning), F-Micro, F-Mini, J60, J125, S125, OK, KZ2

Tidsschema
(Preliminärt)

Torsdag

Depå öppnar för installation 12.00
18.00-20.00
Öppen träning

Fredag

100 kr

Öppen träning
Adm incheckning
Besiktning
Träning

10.00-16.00
15.00-19.00
18.00-20.00
16.00-20.00

200 kr (Rullande schema 10 min pass)
Sekretariat
Teknikhuset
100 kr (7 min pass, 4 pass/ klass)
Tidigarelagt pga säkerhetsskäl.

Lördag
Adm. incheckning
Besiktning
Förarsammanträde

07.00–07.30
07.00–08.00
7.30

Sekretariat
Teknikhuset
På banan framför kiosken. Listor att signera
utanför sekretariat. Obligatorisk närvaro.

Träning

8.00

Tidskörning
Heat 1
Förfinal

9.10
10.10 ca
13.00 ca

Final

14.40 ca

Prisutdelning

Prisutdelning på banketten för samtliga klasser

Begränsningar

Endast Aspen+ är tillåten som drivmedel i kartarna. Observera att godkänd brandsläckare
är obligatorisk.

Anmälan

Anmälan ska ske senast 2022-08-13 kl 23:59, via Lots.

Anmälningsavgift

Startavgift enligt NC reglementet: Nationell 500 kr, Debutant 350 kr, Cadetti 100 kr
transponderhyra 150 kr,
Frivillig träning torsdag kl. 18.00-20.00 100 kr, fredag kl.10.00-16.00 200 kr (10 min pass
med ev sammanslagna klasser), fredag kväll kl.16.00-20.00 (7 min pass) 100 kr
Dubbel avgift vid sen anmälan. OBS eventuell egen transponder och dess nummer
måste anges i anmälan.
Betalning för anmälan och träning samt transpondrar kan med fördel genomföras
vid anmälan via Lots.

Avanmälan

Senast 2022-08-25. Ej avanmäld förare debiteras hela startavgiften.

Avlysning/ansvar

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

Priser/Resultat

Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning enligt NC reglementet.
Resultatlistor anslås på Norrlandscupens hemsida omgående.

Upplysningar

Officiell anslagstavla finns på sekretariathuset.
Möjlighet till camping finns i närheten till banan men ingen el.
Officiell klocka finns i pre grid.
Hamburgare, dryck och toast samt glass och godis finns att köpa i kiosken. Kiosken är
öppen även under träningar. Betalning med swish eller kort.
Det får inte användas cyklar, sparkcyklar, rullbrädor, inlines, mopeder eller liknande i
maskindepån. Även bollspel och radiostyrda bilar är förbjudet inom depåområdet. Denna
bestämmelse gäller under den fria träningen och under hela tävlingsdagen fram till dess
att tävlingen är avslutad. Straffavgiften för överträdelse är 500 kronor och tilldelas
team-chef eller ansvarig ledare (enligt NC reglementet). Inget boende i maskindepå. Inga
bussar eller bilar är tillåtna i depån innan alla finaler är körda.
Träningskvällar hos VKRC är måndagar och torsdagar kl.18-20. Kostnad 100 kr/träning.
Ev kan träningar veckan inpå tävling komma att ställas in. Kontakta Per Nordgren för info
och anmälan om ni vill komma och träna, mail:pernordgren@hotmail.com, 076-128 5719 .

Vi önskar er varmt välkomna!
Varggropens Kart Racing Club
Organisationskommittén

