Inbjuder till

Sverige Cupen (Finaler)
i 1:8TR, 1:10NT
och 1:10TC Mod
den 17-18 september 2016

Vi hälsar alla välkomna!

(Besök vår hemsida för senaste info www.skarpnack.nu)

Information och tävlingsregler
Tävlingarna körs i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) nationella
tävlingsbestämmelser och Sverige Cupen reglerna för 2016.

Arrangör

MHF Skarpnäck

Bana
Plats
Datum

Flatenbanan, körs moturs.
Ekstubben Skarpnäck, Stockholm
2016-09-16–18

Tävlingsledare
Racecontroller
Domare
Miljöansvarig
Varvräkning
Speaker
Besiktning

Meddelas senare
Meddelas senare
Meddelas senare

Anmälan

MyRCM (www.myrcm.ch)

Anmälningsavgift

300 kr – (IZettle och SWISH betalning stöds)

Sista anmälningsdag

Vid för sent inkommen anmälan efter onsdagen 2016-09-14 fram till
fredag 2016-09-16 debiteras 50 kr i efteranmälningsavgift.
Avanmälan efter torsdag 2016-09-15 debiteras hela
anmälningsavgiften.

Avlysning

Understiger deltagarantalet 10 i respektive klass vid anmälningstidens utgång kan tävlingen avlysas. Avlysning meddelas senast
2016-09-14 via MHF Skarpnäcks hemsida www.skarpnack.nu.

Klasser

1:8 TR
1:10 NT
1:10 TC Modified (EL)

Tidtagning

AMBrc med RCM administrationsprogram. Personlig transponders
stöds. Förare ansvariga för egen transponder.

Startmetod

Flagga alternativt signal.

Licenser

Förare med Nationell och Debutantlicens för året giltig licens
Utländska förare med EFRA godkänd Nationell licens tillåts i
Sverigecupen.

Cem Göcgören
Massimo Salvini/Stefan Svensson
Massimo Salvini/Stefan Svensson
Jan Gröndal

Kvalform

Nitro
Electric

Varv o Tid
Round by Round

Tävlingsform

Heat träning

Nitro – 1x7min
Electric – 1x7 min

Kval

Nitro – 4x5min (3 lördag, 1 söndag)
Electric – 3x5min (lördag)

Underfinaler

Nitro – 20 min
Electric – 3x5min (lördag)

Finaler

Nitro – 45 min
Electric – 3x5 (lördag)

Fredag

10:00 – 20:00

Friträning

Lördag

08:00 – 10:55
09:00 – 11:45
11:00 –
11:00 –
11:45
12:00
12:30 –
15:00 –

Fri träning inkl heat träning Electric
Besiktning/registrering
Heatträning Nitro
Kval/Elbilar
Förarsammanträde
Lunch
Kval/Nitro (3 omgångar)
Finaler 1:10 El Touring

17:30 – 20:00

Fri träning

07:00 – 08:50
08:00 – 08:50
09:00 –
10:10 –
11:30 –
12:00 –
13:00 –

Fri träning
Besiktning öppen
Kval Nitro
(4:e omgång)
Underfinaler
Finalträning direktkvalade
Lunch
Finaler

15:10

Prisutdelning

30-45 min

Lunchpaus tillämpas båda dagarna

Finaler

Preliminär tidsplan

Söndag

Tidsplanen är preliminär och kommer att ändras när slutlig
anmälan är gjord. Detaljerat tidsschema publiceras senast 2
dagar innan tävlingen.

Tekniska regler

Enligt SBF:s reglemente inklusive Sverigecupens regler
DÄCK El Touring: SOREX 36 med röda ilägg. Art. nummer XG-36SR.
Två set per startande i kval med möjlighet till ett tredje set till final.

Besiktning

Regelmässig inbesiktning av bilarna kommer att utföras.
Efterbesiktning kommer att ske.

Resultat/publicering

Resultat anslås löpande på resultat tavla i depå samt MyRCM.

Priser

Sverigecupen – 1, 2 & 3 i varje klass samt bästa D-förare.
El – 1,2, & 3, bästa D-förare och vinnare av underfinaler.

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 medieform offentliggör namnuppgifterna".

Rökning

I depå/klubbhus samt bandepå råder totalt rökförbud. Rökning får
endast ske utanför dessa områden.

Cafeteria

Klubbens cafeteria är öppen för försäljning av mat, dryck, smörgåsar
och godis etc.

Logi

I klubbhuset finns 12 bäddar – kostnad 100kr/natt. 6 st husvagnsplatser finns att hyra i anslutning till banan – 100kr/dygn inklusive
el. Dessa platser bokas och tilldelas enligt principen ”först till kvarn”.
Bokning av dessa görs till Jan Nilsson via e-post
jan.nilsson@mbox346.tele2.se.
I övrigt hänvisas till Stockholms utbud av hotell och campingplatser
där Flatenbadets camping är närmast, ca 700m.

Övrig

Banpreparering sker enligt utskottets rekommendationer.
Start av bilar och varmkörning sker utanför depåområdet på därför
avsedda bord. Däckslipning sker på därför avsedd plats.
Vägvisning till banan se hemsidan.

Upplysningar

På hemsidan www.skarpnack.nu finns löpande information,
Jan Nilsson – jan.nilsson@mbox346.tele2.se; mobil 073-394 37 88

