INBJUDAN TILL TÄVLING
PETERS MINNE 2017

Arrangör

AMF Årsunda, Årsunda Motorstadion

Datum

2017-07-22

Bana

Erkan Racetrack. Banan körs medurs och består endast av konstgräs

Tävlingsledare

Ulf Törnros

Tävlingsstatus

Lokal

Klass

1:10 El-Buggy 2WD ( är man nybörjare och aldrig tävlat är det OK att
köra 4WD)

Tävlingsform
Träning 2x7 min, seedning till kval träning 2 (3 bästa varven i följd )
Kval 4x5 min, round by round 3 bästa räknas
Final 1x10 min (10st/heat)

Tidsschema
Banan öppnar
08:00

Grinden öppnas senast 07:30. Preliminära tider!
Fri träning mellan 8:00-9:00 (beroende på antal
startande!)
Heatträning
09:00-11:00
Förarsammanträde 11:00
Kval
11:15-

Bilvändare

Föregående heat.

Deltagare

Förare med N, D eller U-licens.

Anmälan

Anmälan via myrcm

Antal startande

Max 70 totalt.

Betalning

Sker vid besiktning innan förarsammanträde.

Startavgift

200 kr per klass och deltagare. Kortbetalning möjlig.

AV/Efteranmälan

Mattz Larsson 070/6625662

Tidtagning

AMB-system, RCM Ultimate mjukvara.

Priser

De tre första i varje klass samt vinnare i underfinaler.

Däcksbegränsning

1 par däck/drivande axel får användas/tävling. Märkning innan kval.

Kontrolldäck

BAK: 4wd och 2wd Schumacher Minispike 2 Yellow U6558
med U6734 medium foams.
FRAM: 4wd Schumacher Widestagger Rib Yellow 4wd fram U6810
med U6733 medium foams.
2wd fritt.
U-förare valfritt.

Miljöansvarig

Meddelas senare

Fredags träning

Banan är öppen från kl.16.00 till 22.00 för fri träning

Camping

Camping vid banan ska anmälan per mail till mattz@amfrb.se i god
tid, kostnad 50kr. Se http://www.sandviken.se

Vägbeskrivning

Karta till banan

Upplysningar

Mattz Larsson, mattz@amfrb.se telefon 070-6625662

Hemsida

http://www.amfrb.se

Avlysning

Minst 20 st anmälda totalt krävs för att tävlingen ska genomföras.

Övrigt
Ansvar

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen
risk. FIA, Svenskabilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (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 offentliggöra
namnuppgifterna.

