Inbjudan RM/SM 1/5 LS deltävling 2 2019 samt GTE 1/8

SMK Örkelljunga inbjuder till deltävling 2 RM/SM i 1/5 LS.
2019-06-08 – 2019-06-09. på SMK Örkelljungas anläggning Skönna Ring på Skönnavägen i
Örkelljunga.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och Sverigecupens tilläggsregler.
ARRANGÖR:
SMK Örkelljunga
DATUM:
2018-07-07 – 2018-07-08
TÄVLINGSLEDARE:
Mikael Olsson
DOMARE:
Tycho Andersson
RACE CONTROLLER:
Kim Lindgren
VARVRÄKNINGSCHEF:
Mikael Olsson
BESIKTNINGSCHEF:
Tomas Svensson
MILJÖANSVARIG:
Johan Gunnarsson
KLASSER:
1/5 GT & Touring + GTE 1/8
BESIKTNING
Regelmässig besiktning av bilarna kommer att göras. Efterbesiktning kommer att ske.
TEKNISKA REGLER/TÄVLINGSFORM
Enligt gällande RB reglemente och tilläggsregler enligt RM/SM serien 1/5 LS.
LICENSER:
Förare med Nationell licens samt utbildningsintyg. Max antal deltagare 96 stycken eller max 8 heat
med 12 förare per heat.
PRISER:
Pris utdelas till TQ, placering 1-3, bäst junior samt bästa debutant.
Segrare av B-final i GT klassen kommer även erhålla pris.
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VÄGBESKRIVNING se smk-orkelljunga.se GPS N 26°17´18” E 13°15´20”

VARVRÄKNING:
Mylaps (AMB), RC3. Resultaten kommer att i realtid läggas ut på webben.
ANMÄLAN:
Via: MyRCM
ANMÄLNINGSAVGIFT:
300kr för samtliga förare. OBS!! Anmälningsavgiften betalas vid registrering/besiktning på
tävlingsdagen. Vi tar kontanter och Swish. Swish föredras.

AVLYSNING:
Meddelas senast 2018-07-05 . Avlysning kan komma att ske vid mindre än 20 startande.
Träning: Möjlighet till träning på Torsdagen den 6 juni 09.00 -20.00 mot trackfee 100:Fri träning på fredagen är tillåten 09,00 – 20.00. Övrig gällande träning hänvisas till regelboken RB
10.4.2.4
Omseedning skall INTE göras efter tidsträningen. Tävlingen kommer att avgöras på max 2 dagar
och ha plats för 96 startande.
Kval: Förare av samma skicklighetsgrad placeras i samma kvalheat, detta avgörs efter förra årets
cupställning. Förare som tillkommer insorteras i lämpligt kval med hänsyn tagen till förarens
förmåga.
Den bäst placerade föraren placeras som bil nr 1 i sista heatet, näst bästa förare som bil nr 2 i
sista heatet osv. därmed kommer den sämst placerade föraren att vara bil nr 10 (12) i heat 1.
Tävlingsstart:
Första träningsheat startar 08:00
Förarrepresentanten: Får inte vara medlem i arrangörsklubben
Deltagare: Förare med svensk Nationell och debutant licens. Förare med utbildningsintyg får delta.
Internationell förare med likvärdig licens som i Sverige får delta men svenska förare har alltid
företräde till platserna. Internationella förare erhåller poäng i RM/SM.
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BOENDE
Motell:
Mölletofta Wärdshus Lisåkravägen 1 26494 Klippan Tel 0435-222 25
Hjälmsjö Camping Ålstigen 2 28635 Örkelljunga Tel. 0435-51631

Camping:
Övernattningsmöjligheter vid anläggningen för husvagn/husbil finns, och i klubbstugan 100kr per
natt. Förboka plats via MyRCM eller mail till erling@jemo.nu
Miljö:
Miljöstation kommer att finnas på tävlingsplatsen. Använd den.
Mat:
Kiosk/Servering med Hamburgare, Korv, Kaffe, Dricka och Smörgåsar.
Tävlingsresultaten: kan följas på MyRCMi realtid.

Tävlingen anordnas:
i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt
dessa tilläggsregler. Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. Svenska
Bilsportförbundet, Modellklubben Eskil samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt
ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall el. dyl.
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 medieformat offentliggör namnuppgifterna.
Kontaktpersoner för tävlingen:
Erling Olsson Tävlingssamordnare
070-546 00 01
erling@jemo.nu

Välkomna!
Tävlingsledningen
SMK Örkelljunga

