Wäxjö MS inbjuder 6-7 Augusti 2016 till:
Svenskt Mästerskap för klassen 1:8 IC Track
samt Riksmästerskap i klasserna 1:10 IC Nitro
Touring och 1:10 EL Touring Tävlingarna körs i full
överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) regler
ARRANGÖR
Wäxjö Motorsällskap
DATUM
6-7 Augusti 2016
TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare
Meddelas senare
Domare
Gunnar Gustafsson
Racecontroller
Meddelas senare
Miljöchef
Per-Ola Hård
Varvräkningschef
Meddelas senare
Speaker
Meddelas Senare
Besiktningschef
Meddelas senare
KLASSER
1:10IC NT,
1:8IC TR
1:10EL Touring
STARTMETOD
Flagga
BESIKTNING
Regelmässig inbesiktning av bilarna kommer att göras. Efterbesiktning kommer att ske.
TEKNISKA REGLER
Enligt SBF:s reglemente.
DÄCK El Touring
Däck: Sorex 36 med röda ilägg. Art. nummer XG-36SR. Två set per startande i kval med
möjlighet till ett tredje set till final.
DELTAGARE:
Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell/Debutant-licens. Utländsk förare med utländsk
licens, får delta i tävlingen, men kan inte tävla om RFs mästerskapstecken. Vilka klasser som
tillåter utländska deltagare, framgår av klassreglerna.
PRISER
Alla A-finalisterna, TQ och bäste Debutant i varje klass samt vinnare av underfinaler i elklassen

BANA
Dackeringen
Koordinater: lat=56.848595, lon=14.855447
Banan ligger på Tingsrydsvägen där den möter väg 27/29 söder ut

Körs medurs.
VARVRÄKNING
AMBrc4
ANMÄLAN
Anmälan via myrcm. http://www.myrcm.ch/main
ANMÄLNINGSAVGIFT
400:00 för samtliga klasser
Anmälan skall vara inne senast 160801. Efteranmälan erbjuds i mån av plats +100kr
STARTBEKRÄFTELSE
Startbekräftelse erhålles som mail vid anmälan på MyRCM samt publiceras på WäxjöMS
hemsida senast onsdagen 3 Augusti
AVLYSNING
Meddelas senast 160803. Avlysning kan ske i klasser där inte deltagarantalet uppnår 10st.
LOGI
Elite hotell i Växjö och Scandic
Camping vid bana (Elavgift) 100:- /dygn Begränsat antal platser.
Campingplats bokas via mail :johan.js.strom@gmail.com och bekräftelse ges när det är
reserverat. Det finns lite möjlighet att tälta också. Kostnad = Gratis

TIDSCHEMA
Preliminärt tidsschema
Fredag: 11.00-21.00 Fri träning utan tidtagning.
Lördag: Fri träning 07.00-07.45 Träningsheat 08.00
Söndag Finaler
ANSVAR:
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och reglemente enligt ovan samt denna tävlingsinbjudan
"Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren".
"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 mediaform offentliggör namnuppgifterna"
INFORMATION
Delges löpande på WMS hemsida www.waxjoms.se
Vid övriga frågor kontakta Johan Ström 0700-897554 mail: johan.js.strom@gmail.com
ÖVRIGT
WMS planerar att erbjuda en aktivitet under lördag kväll. Mer information om detta kommer att
anslås på WMS hemsida.
VÄLKOMNA
Önskar WäxjöMS Rb sektion

