Oslo Modellbilklubb inviterer til Sverige Cup runde 3
Dato: 17-18 juni
Klasser og status:
1:8 track, 1:10NT og 1:10el mod.
Info om anlegget:
Vi har kiosk med godt utvalg av kald/varm mat og drikke. Stor parkeringsplass. Mekkeområdet har plass
til ca 120 førere. Strømuttak på alle mekkebord. Luftkompressor til rengjøring av utstyr. Eget område for
dekksliping. Dame- og herretoalett.
Du finner en god veibeskrivelse til banen på www.oslomodellbilklubb.no (under ”baner”)
Funksjonærer:
Speaker og ansvarlig for RCM samt funksjonærer blir annonsert.
Deltagelse:
Alle deltagere må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb tilknyttet NMF (samt Svensk eller
Dansk lisens), som skal fremvises ved registrering/teknisk kontroll. Påmeldingsgebyr: Førere over 18 år
kr. 300,-. Førere tom 18 år kr. 200,-.
Etteranmelding: Godtas kun dersom det er plass. Ring eller epost til Lars Haugen 91192136 –
jazfonque@hotmail.com
Tidtagning:
AMBit sitt tidtageranlegg med ProLap software.
Premier:
Alle deltagere får premie.
Kvalifisering og finaler:
Nitro. 4min kval, runde og tid. 20 underfinaler og 45minutter finaler. Den raskeste etter kval går direkte til
finale, 2, 3,4 og 5 kjører superpole om dirrekte finaleplass og ellers opprykk fra underfinaler etter EFRA
regler.
El. Touring support. 5 min kval og 5 min finaler. Runde og tid. 3 kval og tre finaler. EL kjøres ferdig på
lørdag. Sverigecup-regler for dekk.
Konkurransen arrangeres i samsvar med Sverige Cup regler EFRA)
Løpsavvikling og tidsskjema:

Løpsoppsett publiseres på Myrcm.ch.
Detaljert tidsskjema annonseres løpsdagen. Deltagere er selv ansvarlig for å kontrollere alle
opplysninger i førerlisten som blir publisert før start første heat (navn, klubb, lisensnummer, startnummer
og frekvenser som skal benyttes).
Påmeldingsfrist er torsdag 15 juni kl.2200. Påmelding på Myrcm.ch
Trening:
Banen er åpen alle dager hvor det ikke er terminfestet konkurranse. For oversikt over klubbløp og andre
lokale konkurranser hos OMK, se vår webside. Fredag 16 blir det organisert trening fordelt på klasser
kl.1200-2100. Fri trening før dette.
Fremmøte:
For å delta i konkurransen, må alle deltagere være fremmøtt, betalt påmeldingsavgift i forbindelse med
registreringen løpsdagen og delta på førermøtet.
Resultater:
Publiseres fortløpende etter hver kvalifiseringsomgang og finale.
Overnatting:
Campingbil/campingvogn kan parkeres på Motorsenteret.
Hotell: Quality Hotel Mastemyr Kolbotn. For Hotell I Oslo kontakt Lars Haugen
Camping. Oslofjordcamp.no
Om du vil sove I Motorsenterets lokaler booker du plass I påmeldingen på MyRcm.ch
Tenger du hjelp med booking. Kontakt Lars Haugen på mail eller telefon. jazfonque@hotmail.com
+47 91192136

