INBJUDAN TILL TÄVLING
Sommarcupen 2017
Årsunda 23/7

Arrangör

AMF Årsunda

Datum

2017-07-23

Bana

Årsunda Motorstadion, Turfbanan

Tävlingsledare

Ulf Törnros, Woxnadalens MK

Racecontroller

Mattias Pantzar, AMF Årsunda

Domare(distans)

Kim Lindgren,

Tävlingsstatus

Nationell

Klass

1:10 EL Offroad 2WD, 1:10 EL Offroad 4WD

Tävlingsform

Enligt cupregler .

Heatindelning: Heaten seedas efter de 3 snabbaste sammanhängande
varven i tränings omgång 1 och 2.

Tidsschema

Banan öppnar
08:00
Heatträning
Förarsammanträde
Kval

Grinden öppnas senast 07:00. Preliminära tider!
08:00-10:00
10:00
10:15-

Bilvändare

Föregående heat. Arrangör bistår ej med kurvvakter. Minsta ålder på
kurvvakter 12år.

Deltagare

Förare med Nationell, Debutant eller U-licens.

Anmälan

Anmälan via myrcm

Antal startande

Max 70 totalt.

Betalning

Sker vid besiktning innan förarsammanträde.

Startavgift

1 Klass 200kr, 2 Klasser 300kr. Efteranmälan +50kr.
Kortbetalning möjlig

AV/Efteranmälan

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

Tidtagning

AMB-system RC4, RCM Ultimate mjukvara. Begränsat antal
transpondrar finns att hyra.

Priser

De tre första i varje klass samt vinnare i underfinaler.

Övrigt

Kiosk kommer sälja hamburgare, kaffe, korv, läsk, smörgåsar samt
godis. Kortbetalning möjlig.

Däcksbegränsning

Enligt cup-regler

Kontrolldäck

Enligt cup-regler

Miljöansvarig

Meddelas senare

Friträning

Ta chansen att träna genom att anmäla er till Peters Minne som körs
på lördagen den 22/7 eller att komma redan på fredag då vi håller
öppet för fri träning mellan 16.00-22.00.

Camping

Se http://www.sandviken.se, Camping med EL vid banan möjlig men
skall föranmälas till Mattz Larsson, mattz@amfrb.se i god tid.
Kostnad 50kr/natt, betalas vid besiktning.

Vägbeskrivning

Från Sandviken följer du väg 272 söderut. Du passerar Årsunda och
har då ca 3 km kvar. Vid skylten ”Motorbana” svänger du in höger.
Om du i stället färdas norrut efter väg 272 så har du ca 3 km kvar när
du passerar orten Trösken. Vid skylten ”Motorbana” svänger du in
vänster.

Upplysningar

Mattz Larsson, mattz@amfrb.se telefon 070-2317756

Hemsida

http://www.amfrb.se

Avlysning

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

Ansvar

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen
risk. FIA, SvenskBilsportförbundet (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.

