Wäxjö MS inbjuder till:
Sverige cupen Nitro Track och 1:10 EL Touring
Deltävling Nr 2
3-4 Juni 2017
TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare
Mikael Olsson
Domare
Gunnar Gustafsson
Racecontroller
Erika Hellquist
Miljöchef
Per-Ola Hård
Varvräkningschef Mikael Flodström
Besiktningschef
Peter Lantz
KLASSER
1:10NT, 1:8TR, 1:10EL
TÄVLINGENSFORM
Tävlingarna körs i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) regler
Samt tilläggsregler för Sverigecupen
För Nitroklasserna körs Kvalificering utifrån bästa Varv/Tid
1 går direkt till final och från platserna 2-4 körs en superpole där vinnaren också går direkt
till Final. Övriga delas in i underfinaler semifinal kvartsfinal osv. Från semi flyttas 3 från varje
plus bästa 2 tiderna upp till final.
För Eltouring körs kvalificering utifrån Round by round. Därefter indelning i A, B, C finaler
Finalerna körs i 3 omgångar varav de 2 bästa räknas.
STARTMETOD
Flagga
BESIKTNING
Regelmässig inbesiktning av bilarna kommer att göras. Efterbesiktning kommer att ske.
TEKNISKA REGLER
Enligt SBF:s reglemente inkl Sverigecupens regler
DÄCK
I 1:10 El körs med enhetsdäck i enlighet med sverigecupsreglerna
XG-36SR, (Red insert + Stiff-wheel). Distribueras från Autopartner.
DELTAGARE:
Maxantal enligt SBF regler per klass, gallring efter anmälningsdatum.
LICENS:
Sverigecup: Förare med Nationell och Deb licenser tillåts.
Utländska förare med Nationell licens från Nationell organisation som är medlem av EFRA
tillåts vara med.
PRISER:
SC Nitro:1, 2, 3 i varje klass samt bästa D förare och bästa junior
SC Elbil: 1,2,3, bästa D och vinnare av underfinaler och bästa junior

VARVRÄKNING
AMBrc4
ANMÄLAN
Anmälan via myrcm. http://www.myrcm.ch/main (Fullständigt licensnummer skall anges)
ANMÄLNINGSAVGIFT
250kr för samtliga SC klasser
Anmälan skall vara inne senast 170529. Efteranmälan erbjuds i mån av plats +50kr
STARTBEKRÄFTELSE
Startbekräftelse erhålls som mail vid anmälan på MyRCM
AVLYSNING
Meddelas senast 170601 på WMS hemsida. Avlysning kan ske i klasser där inte
deltagarantalet uppnår 10st.
LOGI
Camping vid bana inkl El 100:- /dygn Begränsat antal platser. Dusch finns att tillgå
Campingplats bokas via mail :per.hellquist@volvo.com och bekräftelse ges när det är
reserverat.
Det finns lite möjlighet att tälta också. Kostnad = Gratis
TIDSCHEMA
Preliminärt tidsschema
Fredag: 10.00-21.00 Fri träning
Lördag: Fri träning 07.00-09.00. Start 09.15: 1st heatträningsomgång
Övrigt tävlingsupplägg enligt resp cupregler. Elbilar körs färdigt under lördagen
Efter kvalificeringar och superpole är färdigt samt så kommer banan att vara öppen för fri
träning
Söndag Friträning 07.00 – 08.50. Därefter återstående 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 Per Hellquist. 070-0897767 mail: per.hellquist@volvo.com
VÄLKOMNA
Önskar Wäxjö MS Rb sektion

