Härmed inbjuder Karlskrona MRK till första deltävlingen i 2019 års Sverigecup i
1:10 Elbuggy 2wd och 4wd som arrangeras på vår inomhusbana i Kallinge.
Tävlingen arrangeras enligt SBF:s nationella regler för radiostyrdbilsport,
sverigecupregler samt denna inbjudan.
___________________________________________________________
Plats: HB Racing/Orion Racetrack, Kallinge
Datum: 2019-03-08 -- 16:00 – 21:00 Fri träning
2019-03-09 -- 2WD
2019-03-10 -- 4WD
Tävlingsledare: Peter Olin
Varvräkning: Pierre Ronnefalk
Domarordförande: Kim Lindgren
Racecontroller: Rasmus Thulin
Miljöansvarig: Christian Carlsson
Besiktning: TBA
Anmälan: http://www.rc-championship.info
Klasser: 2WD elbuggy 9/3 och 4WD elbuggy 10/3.

Kontrolldäck: Enligt sverigecupreglerna
Sista anmälningsdag: Mån 4/3 - 2019 kl 24.00
Max antal startande: 120 per klass
Anmälningsavgift: 250 kr/klass. Efteranmälan i mån om plats, ordinarie avgift
plus 100kr.
Betalning: Swish – 1232887602 eller Bankgiro 5252-2752
Ange förarens namn & licensnummer.
Licens: Förare med svensk licens, Nationell/Debutant eller utbildningsintyg har
rätt att starta.
Utländsk förare med utländsk licens får deltaga.
Tidtagning: AMBrc4 med LiveTimeRC. Personlig transponder.
Tidsplan: Tidsplan anslås på KMRK.se dagen innan tävlingen.
Banan stängs/Fri träning: Från och med måndagen den 4/3 stänger banan
för all körning innan 8/3 16:00
Banan kommer att vara nylagd till tävlingen.
Mekutrymme: Mekbord och stolar finns till alla förare
Skruvskydd på framtornen: För att spara på mattan krävs att bilarna
skyddar/kortar skruvarna i framtornet.
Gallring: Ev gallring sker efter 1. Datum för inkommen anmälan. 2. Rätt ifylld
anmälan. 3. Lottning.
Avlysning: Understiger deltagarantalet 20 i respektive klass vid
anmälningstidens utgång kan tävlingen avlysas med domarens godkännande.

Resultat/publicering: Resultat anslås löpande på resultattavla i depå. Anmäld
deltagare medger publicering och databaslagring av personuppgifter på
klubbens Internetsida. Liveresultat kommer att finnas på
http://karlskronamrk.liverc.com
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på egen risk. SBF, Karlskrona MRK,
tävlingsledningen och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för inträffande
skador, olycksfall, el dylikt, före, under och efter tävlingen.
Rökning: Inomhus råder totalt rökförbud. Rökning får endast ske på avsedd
plats utanför lokalen.
Hitta till banan:

Järnbruksvägen 3, 37251 Kallinge
Ingång märkt ”Laserdome”
Maps

Lat 56.242646 Long 15.283188
Kiosk:
Boende:

Kaffe, dricka, godis, korv o bröd, hamburgare och dagens rätt
Förslag på Boende:
http://www.ronnebyvandrarhem.se
http://www.villafloraviola.se
http://www.ronnebybrunn.se
http://www.ronnebycityhotell.se

Kiosk/servering: Kiosk med frukost, godis, kaffe, dricka, varmkorv,
hamburgare och lunch
Upplysningar: e-post: race@kmrk.se
Kontaktperson: Pierre Ronnefalk 0731-460670, pierre@ronnefalkracing.com

Besök vår hemsida eller vår Facebook grupp för senaste nytt,
http://www.facebook.com/karlskronamrk/
http://www.kmrk.se/

Välkommen!

