NÄSSJÖ MK INBJUDER TILL DELTÄVLING I
SMÅLANDSCUPEN I FOLKRACE LÖRDAGEN DEN 15:e SEPTEMBER 2018
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets reglemente, Smålandscupens reglemente,
samt denna inbjudan.
ARRANGÖR: Nässjö MK Stolmakaregatan 20 571 41 NÄSSJÖ
TÄVLINGSPLATS: Rosendalsbanan Stensjön
TÄVLINGSLEDARE: Beatrice Ågren Karlsson Hultsfred tel. 076-8148642
BITR. TÄVLINGSLEDARE: Madeleine Jakobsson Oskarshamn
TEKNISK CHEF: Frank Bengtsson Flisby tel. 070-4317324
DOMARE: Björn Faugstadmo Jönköping tel. 070-9112672
RACECONTROLLER: Ulf Karlsson Hultsfred tel. 070-3334915
SÄKERHETSCHEF: Per Kullberg Nässjö tel. 070-3976022
MILJÖCHEF: Gerhard Kronberg Nässjö tel. 070-3033024
BANA: Grus och asfalt. Startplatta asfalt. Längd 860 m. OBS! Nu premiär för ny bansträckning.
DELTAGARE: Tävlingen är öppen för förare med giltig licens FR i samtliga klasser.
TILLÅTNA BILAR: Enligt reglementet. Däck utan slirskydd. Endast handelsbensin är tillåten .
TRÄNING: Memorering av banan endast genom promenad.
TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE: Enligt cup-reglementet. Alternativspår kommer att användas i samtliga heat, där
alternativet ska köras en gång / heat. OBS! Denna tävling körs ”långa slingan” som alternativ.
Omgång 1 och omgång 2 förlottas.
Rödflaggat heat körs om direkt, om ett heat redan står uppställt till start körs detta först.
POÄNGBERÄKNING: 7,5,4,3,2,1 Särskiljning heat 3, 2, 1 och därefter lottning.
STARTMETOD: Ljusstart. Vid tjuvstart direkt uteslutning ur heatet.
ANTAL VARV: Kvalheat 3 varv. Finaler 5 varv.
TEKNIK/MILJÖ: Enligt FR reglementet. Miljöanordning under bil enligt reglemente skall användas.
DEPÅ: Vatten finns. Cafeteria i klubbstugan. WC finns i klubbstugan.
TIDSPLAN:

ANMÄLAN: 07.30 - 09.00

BESIKTNING: 07.30 – 09.15

FÖRARSAMMANTRÄDE: 09.30

FÖRSTA START: 10.00

RESULTATLISTOR: Heatresultat anslås i depån efter varje omgång. Slutgiltig resultatlista publiceras på NMK:s hemsida
(www.nassjomk.se) samt på Smålands BF:s hemsida efter tävlingen.
PRISUTDELNING: Vid klubbstugan efter avslutade finaler.
ANBUD: Enligt reglementet. Anbudskontoret öppnar efter avslutade finaler.
SÄKERHET: I depå gäller gå-fart. Däckrensning är förbjuden.
ANSVAR: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, 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.
ANMÄLAN: Anmälan skall vara Nässjö MK tillhanda senast den 11:e september genom on-line anmälan till Folkrace online.
Återbud senast 48 timmar före start på tel. 070-5354674. Debutanter skall anmäla sig som övriga tävlande.
STARTAVGIFT: Seniorer 300 kr. juniorer 200 kr. Betalas vid anmälan tävlingsdagen, kontant eller Swish.
AVLYSNING: Om tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majoure samt vid färre än 40 anmälda förare äger arrangören
rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen.
UPPLYSNINGAR: Klas-Åke Eriksson tel. 070-5354674
Vägbeskrivning finns på NMK:s hemsida (www.nassjomk.se/folkrace)

VÄLKOMNA!

