INBJUDANTILL DELTÄVLING 2
MITTSVENSKA CUPEN 2017
Arrangör:

Eksjö RC-Klubb

Datum:

2017-05-20

Bana:

NifsarpRaceway.
Banan körs medurs och består till stor del av lera med inslag
av trä och Gummimatta. Längd ca 340 meter. Banbredd 4
meter.

Tävlingsledare:

Christer Olsson

Racecontroller:

Simon Ekström

Domarordförande:

Gunnar Gustavsson

Varvräkning:

Johan Uvehall

Klass:

1:8 OR, endast Buggy

Banan avstängd:

Banan stängs från och med Söndagen 2017-05-14.

Tävlingsform:

Enligt nationella reglementet för radiostyrd bilsport 1:8 off road
och de tilläggsregler som finns att läsa i den gemensamma
inbjudan för Mittsvenska cupen 2017

Tidschema:

Tidsschema anslås på rc-championship.info eller lördag
morgon vid banans resultatavla.

Bilvändare:

Se gemensamma inbjudan.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för förare med giltig SBF tävlingslicens N
och D samt förare med Utbildningsintyg. Även förare från
Nordiska länder med i hemlandet gällande licens (Glöm ej
att ta med blanketten för Utbildningsintyg till tävlingen.)

Anmälan:

Anmälan görs via rc-championship.info
OBS! Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan
är 2017-05-13

Antal startande:

Max 72st.

Betalning:

Betalning sker till klubbens Swish konto 123 275 18 99
Vid betalning ange namn, klubb, och födelsenummer (6
siffror). Betalning skall vara Eksjö RC Klubb tillhanda
2017-05-15.

Startavgift:
Anmälningsavgiften är 250kr.
Anmälningsavgiften betalas till klubben i förskott (se tidigare
punkt).

Efteranmälan:

I mån av plats, extra avgift 50 kronor.

Transpondrar:

Endast personliga transpondrar. Transpondrar för utlåning finns
ej. AMB / MyLaps system används.

Ansvar:

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och
reglemente enligt ovan samt denna tävlingsinbjudan
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.

Miljö

Eksjö RCKlubb har miljöcertifiering. Detta innebär att allt avfall
ska läggas i för ändamålet märkt sopkärl vid miljöstationen på
anläggningen. Vi vill också påminna alla om att försöka samåka
till tävlingen så långt det är möjligt. Detta är ett led i grönt
arrangemang och klubbens vilja att värna om miljön.

Miljöansvarig:

Jan-Erik Johansson

Service:

Mekbord för 56 förare finns. Ta därför gärna med eget mekbord
och depåtält.
Framdragen el finns.
Vatten och tryckluft finns. Egen kompressor eller annan
utrustning som drar mycket ström/hög effekt är inte tillåten.
Kiosk med enklare servering som korv, hamburgare, kaffe mm..
Toaletter finns.

Boende / Camping Camping är tillåten på anvisad plats inom skolområdet.
Kostnad 100 kronor (betalas på plats). Huvudgrinden kommer
stängas nattetid. El kommer vara framdragen. Tillänglig effekt
beror på antalet tillkopplade enheter. Dagtid stängs elen av.
För camping görs en föranmälan till Jan-Erik Johansson på
janne.eksjo@telia.com senast 2017-05-15. (Namn, pers-nr,
klubb) För övrigt boende se Eksjö hemsida:
http://www.visiteksjo.se/
Vägbeskrivning:

Från Vetlanda: Väg 32 mot Eksjö, följ skyltning mot Nifsarp.
Från Nässjö/Mjölby: Vid Abborrvikens rondell (v 32/40), kör mot
Nifsarp
NifsarpRaceway ligger på Nifsarpskolans område. Infart via
huvudgrinden.

Upplysningar:

http://www.eksjorck.se

VIKTIGT:
Läs den gemensamma inbjudan med Mittsvenska Cupens tävlings- och tilläggsregler.

Välkommen till en spännande racingdag i Eksjö!

