Lidköpings R/C Klubb har glädjen att bjuda in till
Sverigecupen i 1:8 IC Track, 1:10 NT & 1:10 El-Touring
2-3 September 2017.
Tävlingen ingår i Västra BF FM/DM
Kontakt:

Patrik Nilsson
Tel: 0707 – 76 51 73
Email: info@lrck.se
www.lrck.se

Plats:

LRCK Trackbana
Truckgatan 1A
531 40 Lidköping
För karta, se vår hemsida
www.lrck.se

Klasser:

1:8 IC Track
1:10 NT
1:10 El-Touring

Deltagare:

Förare med för året giltig nationell licens eller U-licens, samt utländska
förare med i landet nationell licens.
Max 100 startande totalt. Gallring efter registreringsdatum.

Reglemente:

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och reglemente enligt
ovan samt denna tävlingsinbjudan. Se även ”Inbjudan S-C Nitro Track 2017”
http://track.radiostyrdbilsport.nu/wp-content/uploads/2017/04/sverigecupen-2017.pdf. I nitro-klasserna är det plats 2 till 5 som går till Superpole.

Preliminärt tidschema:

Fredag: Banan är öppen för träning 12:00 – 20:00.
Lördag: Fri träning 07.00-09.00. Start 09.15: 1st heatträningsomgång.
Övrigt tävlingsupplägg enligt resp. cupregler.
El-Touring kör färdigt under lördagen Efter att tävling är klar för lördagen så
kommer banan att vara öppen för fri träning fram till 20:00.
Söndag Friträning 07.00 – 08.50. Därefter återstående finaler

Priser:

Priser delas ut till de tre första i respektive klass, vinnare av underfinaler i
1:10 El-Touring, samt till bästa D-förare och bästa junior.

Tävlingsledare:

Christer Ohlsson

Domarordförande:

Kim Lindgren (på distans)

Race Controller:

Mikael Iregren
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Miljöansvarig:

Patrik Nilsson

Besiktningsansvarig:

Patrik Andersson

Varvräkning:

Mattias Johansson
AMB RC4 med RCM.
Egen transponder. Inga lånetranspondrar finns att tillgå.

Startavgift:

250kr för samtliga SC klasser

Anmälan:

Anmälan sker via MyRCM.
www.myrcm.ch (sök på Lidköping)

Sista anmälningsdag:

Oss tillhanda senast 28/8 kl. 23:59

Övrig anmälan:

Vid för sent inkommen anmälan, efter 28/8 debiteras 100kr i
efteranmälningsavgift. Avanmälan efter 30/8 debiteras hela
anmälningsavgiften.

Körriktning:

Moturs

Resultat:

Anslås löpande på LRCK’s resultattavla samt på MyRCM.

Avlysning:

Vid färre än totalt 20 anmälda den 28/8 kan tävlingen avlysas.

Däck:

I 1:10 El-Touring körs det med enhetsdäck i enlighet med
sverigecupsreglerna: XG-36SR, (Red insert + Stiff-wheel).
Distribueras från Autopartner.

Däckslipning:

Sker på utmärkt plats i depån.

Miljö:

LRCK’s miljöstation för anläggningen.
I enlighet med SBF:s miljöpolicy ser vi gärna att ni använder frottéhandduk
eller motsvarande under era fordon på mekborden.

Camping:

Plats för camping finns intill banan. Avgift 100:-/natt
Ska ni campa vid banan? Anmäl detta på MyRCM. Välj klass Camping
Fredag och Camping Lördag.
Fräscha duschar och toaletter finns på området.

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 utan vållande 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.
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Vägbeskrivning. För mer info www.lrck.se

LRCK hälsar tävlande med familj hjärtligt välkomna
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