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Inbjudan för deltävling 5 

Mellansvenska elbilscupen 2018/2019 

MK Eskil. 

Välkomna till MK Eskils inomhushall MK Eskil Race Way och MSEC. 

 

Denna tävling är även officiel nyinvigning av Gillbergavägen Race way efter upprustningen 

och nytt golv och matta. 

Tävlingsarrangör och tävlingsdag 

Modellklubben Eskil 2019-03-02 

Vägbeskrivning 

MK Eskil Race way 

Gillbergavägen 1 

632 28  Eskilstuna 

GPS: 59 21 38 , 16 30 33 

Tävlingens art, tävlingsform och plats: 

Nationell, Radiostyrd Bilsport, MK Eskil Race Way, Eskilstuna 

Deltagare (licensklass): 

Förare med giltig Nationell licens, D-licens samt U-intyg 

Klassindelning (tillåtna bilar) 

1:10 Touring Stock 13,5 

1:10 Touring Stock 21,5 

1:12 Track, Stock 

1:10 F1 
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Reglemente: 

Körs enligt reglemente för Mellansvenska Elbilscupen 2018/2019 

Anmälningsavgifter/Startavgift: 

Enligt Cupreglerna 

Alla klasser 250:- per start och klass 

Efteranmälan kan ske i mån av plats + 50:- 

Betalas på plats. Betala gärna med kort eller Swish. 

Anmälan: 

Anmälan senast 2019-02-26 23:59. Anmälan skall göras på MyRCM 

Tidtagningssystem: RCM Ultimate. Resultaten kommer att i realtid läggas ut på webben. 

Tidsschema: 

Meddelas på MyRCM 

Fri träning 07:00 – 07:55. Första heatträning kl. 08.00.    

Tävlingsledning: 

Tävlingsledare: Tyrone Norrman, Skogstorp 

Varvräkningsansvarig: Per Gillberg, Örebro 

Besiktningschef: Kai Virkkala, Surahammar 

Domarordf: TBA 

Race Controller: Kenneth Ericsson, Västerås 

Miljöansvarig: Wolfgang Kienzle, Eskilstuna 

Startmetod och startordning: 

Kvalstart med delayed start, finaler körs med F 1-start, alternativt start på led. Förarmötet tar beslutet 

om startsätt i finalerna. Vid F1-start avgör förare med Poole Position från vilken sida av banan han 

önskar starta på. 

 

 

 

 

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=44341&pLa=sv
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=sv&dFi=MSEC&dId%5bE%5d=44341&hId%5b1%5d=com
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=sv&dFi=MSEC&dId%5bE%5d=44341&hId%5b1%5d=com
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Körriktning: 

Medurs 

Fördröjd start: 

Time Out kan begäras fram till det att 30 sek till start meddelats. Gäller enbart för start av första A-

final. 

Heatindelning: 

Finns på MyRCM 

Deltagarantal och metod för eventuell gallring: 

Max antal startande 60 st eller 8 heat 

Gallring sker efter komplett inkommen anmälan 

Plats för anslag: 

Separat anslagstavla i hallen. 

Regler för däck och däcksoppa: 

Se cupinbjudan:  https://www.mellansvenska-elbilscupen.se/18-19/MSEC-2018-2019.pdf 

Regler för bilvändare: 

Föregående heats förare 

Tillgång till El och Mekbord: 

Tillgång till el finns. 60 mekplatser finns reserverade med stolar. Med lite god vilja och gott humör så 

räcker den yta till som var och en får. Möjligheter till egna bord är mycket begränsade, men kan i 

undantagsfall användas. 

Träning.: 

Träning på fredagen den 1/3, 16.00-21.00 mot en track fee på 50:00 

Avlysande av tävling: 

Tävling kan med domares medgivande avlysas om inte minst 20 anmälningar inkommit vid 

anmälningstidens utgång eller Force majeure. 

Priser och prisbedömning: 

Enligt Cupreglerna 

Läs även de separata reglerna för cupen som finns att tillgå på cupens hemsida  

https://www.mellansvenska-elbilscupen.se/18-19/MSEC-2018-2019.pdf 

 

http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=sv&dFi=MSEC&dId%5bE%5d=44341&hId%5b1%5d=com
https://www.mellansvenska-elbilscupen.se/18-19/MSEC-2018-2019.pdf
https://www.mellansvenska-elbilscupen.se/18-19/MSEC-2018-2019.pdf
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Miljö: 

Miljöstation finns på tävlingsplatsen. Använd den. 

Mat: 

Kiosk med varm husmanskost, Hamburgare, Kaffe, Dricka och Smörgåsar. 

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 

Övrigt: 

• Lånetranspondrar finns EJ! 

• Uteblivande från tävlingen utan giltigt förfall kommer enligt cupreglerna, att debiteras 

• Mekplatserna skall efter slutförd tävling städas av respektive deltagare. Lämna dem i det 

skick de var när Du kom och som Du skulle vilja återfinna dem på Din hemmabana 

• Begränsad husvagnsparkering utanför hallen. (Några husvagnar, husbilar finns det plats 

för) 

• Ingen övernattning i hallen är möjlig 

• Gör klart för er var nödutgångarna finns 

• RÖKNING, LIKSOM ÖPPEN ELD ÄR EJ TILLÅTEN NÅGONSTANS I HALLEN. 

• Alkohol i alla former liksom övriga droger är förbjudna på tävlingsplatsen. 
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Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser samt Mellansvenska elbilscupens 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 deltaga i tävlingen samtyckt till att 

vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören 

inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

Kontakt inför tävling/eventuella frågor: 070-229 89 11 

 

 

Välkomna till Modellklubben Eskil, deltävling 5  

i Mellansvenska Elbilscupen 2018/19. 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


