Inbjudan till öppet klubbmästerskap inomhus 2019
Plats: VÄSTERORT RC ARENA, Skattegårdsvägen130,

16550 Vällingby
Datum: 2019-03-16
Arrangör: Västerorts RC Sportklubb
Klasser: 1:10 Elbuggy 2wd och 4wd.
Reglemente: Winter Indoors RB, se FB Winter indoors RB 2018/2019 och SBF. Vi kör en träningsomgång, 3
kval och 3 finaler.
Deltagare: Nationell licens, utbildnings intyg samt de nordiska ländernas licens.
Anmälningsavgift: 1 klass 150:- 2 klasser 200 :Anmälan: https:/rc-champoinship.info
Tidschema på MyRCM efter att anmälningstiden gått ut.
Heatträningen startar kl 09.00.
Fri träning: under ordinarie öppettider.
Tävlingsledare: Jan Fredholm
Domare: Kim Lindgren MHF Skarpnäck
Racecontroller: Jan Fredholm
Sista anmälningsdag: 13/3. Efteranmälan godtas i mån av plats mot en extra avgift på
50:Startmetod och startordning: Delayd start i kvalheaten och Formel 1 start i finalerna
Max deltagarantal: Min 20st förare och totalt Max 60st
Gallring: Efter anmälningsdatum
PM och Resultat: Anslås på anslagstavla
Uppflyttningsregler till delfinaler och final: Ingen uppflyttning mellan finalerna, körs enligt
A,B,C-finals metoden.
Däcksoppa: Ej tillåtet
Bilvändare Förare från föregående heat
Rutin för banpreparering: Nålfilt inomhus
Priser: Till 1, 2, 3, vinnare av underfinaler och bäste junior och gubbe i båda klasserna
Avlysande av tävling: Minst 20 anmälda för att tävlingen ska genomföras
Färdriktning: Bestäms närmare tävlingen.
Mekdepå: Stolar och bord finns för 35-40 så vi ser gärna att dom som är närmast oss tar med sig eget bord och
stol. Ni som lånar bord SKALL använda mekmatta för att skydda borden. Elektricitet finns tillgängligt för
laddare etc.
Kiosk: Det kommer att finnas en enklare kiosk.
”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 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
Kontaktperson:
Richard Hammarlund r.hammarlund@gmail.com 0763-117416
Mattias Skjöldebrand mattias.skjoldebrand@brandkonsulten.se eller 0708-138449

