Inbjudan till Nordsvenskan
i 1:8OR och 1:8EL
Härmed inbjuder Älvsbyn MS till Nordsvenskan i klasserna 1:8OR och 1:8EL.
_________________________________________________________________________________
Plats:
Högheden Miniraceway, för vägbeskrivning se www.rcalvsbyn.se
Datum:
Lördag den 10 aug 2019
Klass:
1:8 Offroad & 1:8EL
Tävlingsledare:
Niclas Westerlund
Varvräkning:
Nils Lindbäck
Domare:
Gunnar Gustafsson
Racecontroller:
Johanna Stenvall
Miljö ansvarig:
Ulf Senvall
Besiktning:
TBD
Registrering:
Vid registrering ska tävlingslicens uppvisas samt eventuellt
teamlicens.
OBS! Skriv ut en pappers kopia eller ta en skärm dump med mobilen
på din licens från LOTS.
https://www.rc-championship.info
Anmälan:
Deltagare:

Förare med nationell licens. Utländska förare med giltig licens i sitt
hemland får deltaga. Utländska förare räknas inte in i den totala
sammanställningen för cupen. Vid mer än max antal anmälda
sorteras efter anmälningsdatum.

Sista anmälnings dag:

Den 5 aug 2019 skall anmälan vara registrerad och betald för att
anses vara i tid. Efteranmälan i mån av plats.

Anmälningsavgift:

200kr för seniorer och 100kr för juniorer (tom året du fyller 15år)
betalas till klubben på Swishnummer.123 032 06 97 senast sista
anmälningsdag, märk betalningen med ditt för och efternamn.
Efteranmälningsavgiften är dubbla anmälningsavgiften.

Frekvenser:

Minst 3st skall anges vid anmälan, eller DSM. OBS! All radioutrustning
måste vara godkänd och märkt enligt Post och telestyrelsen eller CE.
Frekvenser som slutar på 0 är inte tillåtna. Förare är skyldig att
använda frekvens som anmälts och tilldelats.

Tidtagning:

AMBrc4 med RCM Ultimate som programvara. Ej Klonade
transpondrar
Några transpondrar finns att hyra, se www.rcalvsbyn.se. för bokning
före tävlingen.

Tidsplan:

Besiktning/registrering 07.40-08.10
Förarsammanträde 08.20
Första start 10.00
Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på
antal startande.

Träning:

Fri träning dagen före tävlingen 17.00-21.00.

Bilvändarsystem:

Förare bilvändare i heatet efter sitt heat Inga bilvändare under 12år

Genomförande:

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

Tävlingsform:

För 1:8 nitro gäller följande upplägg
Kval: 4st á 6:30min varav 3st räknas.
Finaler: Enkel finalstege (A,B,C…), där 6st går direkt till A-final, 8st till
B-final osv. Underfinaler á 20min och A-final 45min.
För 1:8El gäller följande upplägg:
Kval: 4st á 6:30min varav 3st räknas
Finaler: Enkel finalstege (A,B,C…), där 6st går direkt till A-final, 8st till
B-final osv. Underfinaler á 10min och A-finalen 3x10min varav två
räknas.

Avlysning:

Understiger deltagarantalet 10 i respektive klass vid
anmälningstidensutgång kan tävlingen avlysas eller ändra
tävlingsform.

Resultat/publicering:

Resultat anslås löpande på resultattavla vid sekretariatet. Anmäld
deltagare medger publicering och databaslagring av personuppgifter
på internet.

Priser:

Priser till pallen, samt ev ytterligare priser.

Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen
risk. FIA, Svenskabilsportsförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte
utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under
tävlingen 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 namnuppgifter.

Rökning:

I depå/klubbhus råder totalt rökförbud. Rökning får endast ske
utanför dessa områden.

Rengöring:

Vatten samt tryckluft finns. Observera att vattnet inte är drickbart.
Önskas drickbart vatten så finns det i kiosken.

Logi:

Se www.rcalvsbyn.se för logialternativ. Gratis camping vid banan
utan EL.

Kiosk/servering:

Kiosk med godis, kaffe, dricka och hamburgare.

Upplysningar:

Per telefon 070-564 98 43 (Ulf) eller via klubbens FB flöde.

Besök vår hemsida eller vår Facebook grupp för senaste nytt, www.rcalvsbyn.se , ÄlvsbyMS.

Välkommen!

