Inbjudan RM 1:8 OR 2016
MK Eskil inbjuder till RM i 1:8 OR 2 – 4 september 2016
Plats: Gröndal Ring, Eskilstuna Motorsportcenter, Gröndal
Datum: 2016-09-02 – 2016-09-04
Tävlingstillståndsnummer: RB-84
Tävlingsledare: Tyrone Norrman
Domarordförande: TBA
Race controller: Peter Glas
Varvräkningsansvarig: Stefan Svensson
Besiktningschef: Magnus Hedlund
Miljöansvarig: Wolfgang Kienzle
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, SBF Gemensamma och RB’s Mästerskapsreglemente, denna inbjudan och
eventuellt tillkomna PM.
Deltagare: Tävlingen är öppen för alla med 2016 giltig Nationell och D-licens. Eftersom RM är ranking
grundande kommer vid fullt startfält de senaste anmälda D-förarna att gallras bort enligt
anmälningsdatum. Utländska förare får deltaga men räknas inte i resultatlistan.
Antal startande: Max 132st, 11 heat med 12 förare/heat och finaler. Uppflyttning: 8st till varje
delfinal, 4st flyttas upp och 6st från varje semi går till final.
Bilvändare: Bilvändare skall utgöras av förare, mekaniker eller funktionär. I kvalheaten är alltid
förarna i föregående kvalheat bilvändare. I första kvalheatet är förarna i sista kvalheatet bilvändare.
Semifinalisterna, både A och B (14 eller 16 st) är bilvändare i den lägsta delfinalen. Utslagna förare ur
lägsta delfinalerna A och B är sedan bilvändare i nästkommande nivå och då både i A- och Bdelfinalerna. Detta system gäller sedan ända upp till finalen där utslagna semifinalister är bilvändare.
Bilvändarna utöver det antal bilvändarplatser som finns kan användas för att dubblera
bilvändarplatserna. Vad som ska tillämpas meddelas på förarsammanträdet.
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Anmälan: Anmälan öppnar måndag 25/7 och görs på MyRCM senast onsdag 24 augusti kl. 23:59.
Senaste avanmälan 24 augusti kl. 23:59. OBS! Anmälan är bindande. 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. Startavgift: 400 kr betalning sker
på plats. Vi tar både kort och kontanter. Startbekräftelse: Se klubbens hemsida: mkeskil.se
Avstängning bana: Banan stängs av för all träning och körning från söndag kväll 21 augusti Kl: 21:00.
Rankinggrund: Den bästa poängen i någon av tidsträningsomgångarna utgör grund för inplacering i
heat indelning. Tid och varv. Transponder: Föraren ansvarar för att transponder är i funktionsdugligt
skick. Klubben har inga transpondrar för uthyrning. Anslagstavla: Resultat och info anslås fortlöpande
på anslagstavlan.
Tid/Varvräkning: AMBrc4 och RCM, dubbla system.
Mekdepå: 96 mekplatser under tak (Kan vid behov kompletteras med tält). Plats för eget mektält
finns på ytor strax utanför depå och banområde i begränsad utsträckning. Laddning sker på angiven
plats. Egen kompressor är ej tillåtet.
Miljö: MK Eskil är miljöcertifierade. Miljöstation finns. Allt avfall ska läggas i för ändamålet märkt
sopkärl vid miljöstationen på anläggningen.
Säkerhet: Brandsläckare, brandfilt och sjukvårdsväska finns på flera platser på anläggningen. Vilrum
med utrustning finns i händelse av olycka eller hastigt påkommen sjukdom.
Registrering: Vid anmälan/registrering skall Tävlingslicens och eventuell Teamlicens uppvisas.
Service: Vatten, el, toaletter och dusch.
BOENDE
Hotell:
COMFORT HOTEL ESKILSTUNA, 016-17 78 00
Elite Stadshotellet, 016-540 23 00
CLARION COLLECTION HOTEL BOLINDER MUNKTELL, 016-16 78 00
Vilsta Sporthotell, 016-51 30 80
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Camping: Övernattningsmöjligheter med husvagn/husbil/tält finns i direkt anslutning till
anläggningen, 100kr per natt. Bokning av campingplats sker på tavlingssamordnare@mkeskil.se
Mat: Kiosk/Servering med husmanskost, Hamburgare, Korv, Kaffe, Läsk, Godis, Smörgåsar mm.
Säkerhetsplan: Reglementsenliga avstånd mellan husvagnar, husbilar och bilar kommer att tillämpas.
Rökning: Absolut förbjuden inom tävlingsområdet oavsett tid på dygnet. Rökning kan ske på
särskild anvisad plats utanför området.
Alkohol och droger är självklart absolut förbjudet under pågående tävling.
Vägbeskrivning: Eskilstuna E20 avfart 129
Koordinater: 59.41177, 16.37289

Preliminär tidsplan: Fredag 2 september
08:00-13:00 Registrering och besiktning
09:00-12:20 Organiserad heat träning 1 omgång á 15 min/heat alternativt 1 omgång á 3+5min/heat
12:30-12:50 Förarsammanträde
13:00-18:50 Tidsträning 3 omgångar á 5 min
19:00-19:45 Kvalheat indelning

Lördag 3 september
07:40-07:55 Förarsammanträde
08:00-17:30 5 kvalomgångar
17:40-18:15 Final indelning
18:20-19:00 1/256-final

Söndag 4 september
07:40-07:55 Förarsammanträde
08:00-14:15 Delfinaler 1/128 till final
15:15-16:00 Final
16:30 Prisutdelning
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Slutlig tidsplan och startlistor: Anslås onsdag den 31 augusti på mkeskil.se och myrcm.ch
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.
Kontaktperson inför för tävlingen:
Patric Henriksson: Tävlingssamordnare
070-525 97 29
tavlingssamordnare@mkeskil.se
Välkomna
Tävlingsledningen
MK Eskil
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