Inbjudan till MSC Del 2 2019 den 25 Maj
Arrangör SMK Trollhättan, sektion Radiostyrd Bilsport.

Anmälan/Startbekräftelse
Anmälan sker via RC-Champinonship https://www.rc-championship.info senast Lördag
18/5 kl 23:59 veckan före tävling .Anmälan bindande betalning skall ske även om man
inte dyker upp på tävling om ej avanmälan gjorts innan anmälningstiden gått ut .Efteranmälan
möjlig till kontaktpersoner eller på plats vid 08:00 med 50 kr tillägg.

Anmälningsavgift.
Om man får plats inom dom 72 st tillgängliga platserna skall betalning ske i samband med
anmälan senast vid anmälningstidens utgång.
Betala 300 kr till swish nr 123-122 48 80 .
Märks med MSC Del 2 och namn och Klubb .
Skall betalas vid anmälan eller senast tisdag före tävling alltså 21/5 när ordinarie
anmälningstid går ut.

Camping
Ett begränsat antal campingplatser finns på motorområdet i anslutning till banan (först till
kvarn ).
Detta måste föranmälas till
rb.smktroll@gmail.com
Namn klubb samt regnummer på husvagn eller husbil ska stå med i anmälan.
El finns att tillgå (ej för elvärme eller stora laster) . Campingavgift 100kr /Natt som betalas på
plats vid registrering helst swish.

Sovplatser
Finns även ett begränsat antal sovplatser på golvet i klubbstugan egen madrass osv medtages
även detta måste föranmälas till
rb.smktroll@gmail.com
Namn klubb ska stå med i anmälan.
Erbjudes för 80kr /Natt betalas på plats vid registrering helst swish.

Toaletter/Duschar
Vattenklossetter och duschar finns i motorföreningens klubblokal som ligger ungefär 2
minuters promenad från banan.

Kiosk/Försäljning
Kaffe Te Dricka (Coca-Cola, Fanta, Mineralvatten) Mikromat (Pan Pizza) och Kexchoklad
snickers chokladbollar mm finns till försäljning.
Vid lunchtid finns det hamburgare,,korv med bröd
Kiosken kan också betalas med swish till nr 123-440 81 00 med tillägg 1.50kr per transaktion
under 10 kr

Varvräkningssystem
MYLAPS RC dekoder och RCM mjukvara avsedd för personliga transpondrar.

Ansvar
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 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.

För övrigt som Licenskrav regler mm se MSC Cup injudan
Allmänt
Banan körs medurs ca 304 m lång.
Banbeläggning blandat Lera ,plattor,konstgräs, trall .
Ca 45 meter lång konstgräsbelagd startraka, dubbelhopp hoppsektioner doserad kurva platå
chikaner mm.
Förartorn för 12 st + ca 3 st handikappplatser som även dom kan disponeras vid behov.
Inga bilar får startas i mekdepån ,utan startas på uppmärkt uppvärmningsbänk eller under
förarställning när heatet skall börja .

Brandsläckare och första förband finns vid depån.

Övrigt
God sportsmannaanda skall genomsyra tävlingen och deltagarna uppmanas att respektera
detta.
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Miljö
Vi är miljöcertifierade av SBF och SVEMO. miljöcertifierade för klubb permanent
anläggning. Detta innebär att allt avfall ska läggas i för ändamål märkta sopkärl vid
miljöstationen på anläggningen. Vi vill också påminna alla om att försöka att samåka till
tävlingen så långt det är möjligt, detta är ett led i miljöarbete SBF verkar och klubbens vilja
att värna om miljön.

Mekplatser

Vi har minst 72 fasta platser under tak med möjlighet till elanslutning (ta gärna med
grenuttag förlängningskabel). Tryckluft finns. Egen kompressor får ej användas.

Kontaktpersoner
Patrick Andersson Mail: ha-we@hotmail.com
Telefon: 0707-13 54 82
Patrik Mattsson Mail: patrik.a.mattsson@gmail.com Telefon: 0730-46 13 07
Mikael Häggström Mail : michael@haggis.mine.nu Telefon:0733-975096

