Inbjudan till deltävling 1 i RM-serien - 1:8OR 2019.
Härmed inbjuder BMK till deltävling i RM-serien i klassen 1:8OR
Tävlings arrangeras enligt SBF:s nationella regler för radiostyrdbilsport samt detta tillägg.
Vi hänvisar även till SBFs dokument RM-serien 2019 för regler mm.
_________________________________________________________________________________
Plats:

BMK RC, Tullinge, Stockholm

Datum:

2019-05-18/19

Tävlingsledare:

Christer Olsson

Domare:
Racecontroller:
Miljö ansvarig:

Josef Gustafsson

Anmälan/avanmälan:

www.rc-championship.info

Deltagare:

Förare med Nationell, Debutant samt Utbildningslicens

Sista anmälnings dag:

Fredag 10/5 skall anmälan vara registrerad för att anses vara i tid.
Anmälningsavgift: 400kr betalas till klubbens Swish 123 048 25 21. Ange

namn och klubb.
Efteranmälningsavgift, i mån av plats. Ordinarie avgift plus 100kr extra.
Varvräkningssystem:

MyLaps (AMB) RC4

Kurvvakter:

Bilvändare skall utgöras av förare, mekaniker eller funktionär.

Tidsplan:

Registrering öppen från 07:30. Första träningsheat 08:00 OBS!
Besiktning sker efter kört kvalheat. Övrigt tidschema samt heatindelning
anslås vid banan på morgonen av tävlingsdagen.

Gallring:

Ev gallring sker efter 1. Licensklass 2. Datum för inkommen anmälan. 3.
Lottning.

Avlysning:

Understiger deltagarantalet 10 i vid anmälningstidens
utgång kan tävlingen avlysas med domarens godkännande.

Resultat/ publicering:

Resultat anslås löpande på resultat tavla i depå och vid publikområde.
Anmäld deltagare medger publicering och databaslagring av
personuppgifter på klubbens Internetsida.

Mekdepå:

Medtag eget bord/stol. El finns men egen kompressor förbjuden.
Mekplatser finns men är begränsade i antal. Tag med eget bord och tält.

Miljöstation:

Miljöstation finns på området. Tävlande är skyldiga att sortera sitt
miljöavfall t ex bränsledunkar, batterier, olja mm vid miljöstationen.

Ansvar:

Deltagande i tävlingen sker på egen risk. SBF, MHF-U skarpnäck,
tävlingsledningen och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för
inträffande skador, olycksfall, el dylikt, före, under och efter tävlingen.

Rökning:

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

Övrigt:

För team, distributörer, återförsäljare etc som önskar marknadsföra sig
eller idka försäljning kan plats hyras för 800kr/4kvm.

Logi:

Camping finns på plats på den stora parkeringen för husbil och husvagn
för 200kr/natt ink el. Dusch och bastu finns i det stora klubbhuset.
Bokning för det är obligatorisk och görs via mail till rc@botkyrkamk.se.
Det finns även boende i stuga och camping som kan bokas på
https://www.lida.nu/att-gora/overnatta/
I övrigt hänvisas till Stockholms utbud av hotell och campingplatser.

WC & Dusch:

WC och dusch finns i klubbhusen bredvid den stora parkeringen.

Upplysningar: e-post:

rc@botkyrkamk.se

Vägbeskrivning:

Botkyrka MK finns på google maps. Det ligger på Pålamalmsvägen i
Tullinge. Finns även på Facebook.

Välkommen!

