Inbjudan RM deltävling 2 1:8 OR
2020
MK Eskil inbjuder till RM deltävling 2 i
1:8 OR 25 – 26 juli 2020
Plats: Gröndal Ring, Eskilstuna Motorsportcenter, Gröndal
Datum: 2020-07-25 – 2020-07-26
Tävlingsledare: Per Gillberg
Domarordförande: Christer Olsson
Race Controller: TBA
Varvräkningsansvarig: Per Gillberg
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 2020 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 120st, 10 heat med 12 förare/heat
Bilvändare: Bilvändare skall utgöras av förare, mekaniker eller funktionär.
Bilvändarsystem enligt RB-reglementet.
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Anmälan: Anmälan öppnar tisdag 30/6 på rc-championchip senaste anmälan
tisdag 22 juli. Senaste avanmälan 22 juli. 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: 450Kr
betalning sker på plats. Heatindelning se MyRCM
Avstängning bana: Banan stängs av för all träning och körning från lördag
18 juli.
Tid/Varvräkning: AMBrc4 och RCM, dubbla system.
Mekdepå: Mekplatser under tak finns. Normalt 96 men nu under Covid-19
restrektioner kommer mekdepån att glesas ut rejält. Platser med tillräckligt
avstånd kommer att märkas ut. Vi uppmanar er att komplettera med egna
mektält.
Egen kompressor är ej tillåtet.
Covid 19:

Då vi som alla vet är i en mycket speciell situation denna säsong
2020 Pga. Coronapandemin som härjar såväl i Sverige som i
övriga världen så är det specifika regler som gäller för denna
deltävling.
1. Det absolut viktigaste är att om du har förkylningssymtom så
kommer du inte och tävlar. Då avanmäler du dig. Kom till tävling
endast om du känner dig frisk. Vi som tävlingsarrangör
förbehåller oss rätten att avvisa de personer från tävlingen som
uppvisar förkylningssymtom.
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2. På tävlingsarenan gäller det att hålla avstånd till varandra och
att ej samlas i grupp bland människor du inte normalt är i kontakt
med.
3. Förutom toaletter så kommer inte våra lokaler att vara öppna.
Det är utomhus som gäller överlag förutom nödvändiga
toalettbesök.
4. Handsprit kommer att finnas tillgänglig på arenan. Använd den.
5. Sunt förnuft, folkvett och social distansering har nu våra
myndigheter vädjat om under en längre tid. Detta gäller även på
denna tävling. Vi som arrangör kommer att ha koll på detta och
säga till om det upplevs att dessa regler ej efterlevs. Uppfylls inte
detta kan vi som arrangör tvingas avvisa de som inte uppfyller
dessa regler från tävlingen.
6. Ni som har tillgång till egna mektält tar med dem så att vi kan
glesa ur så mycket det går i den ordinarie depån. Vi som arrangör
kommer att tillse att ström dras fram till era mektält.
Vi som arrangör tror och hoppas såklart att vi alla gemensamt gör
det bästa av den situation vi just nu lever i och får till en bra och
rolig tävling trots detta.

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 anläggningen.
Vilrum finns i händelse av olycka eller hastigt påkommen sjukdom.
Registrering: Vid anmälan/registrering skall tävlingslicens och eventuell
Teamlicens uppvisas. Anmälningsavgiften 450Kr betalas på plats vid
registreringen. Vi tar såväl kort, Swish och kontanter. kort eller Swish föredras.
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Tidsplan: Lördag - Heatträning 08.00
Besiktning/registrering 08.00-10.00
Söndag - Första start 08.00

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på
antal startande.
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
Camping: Övernattningsmöjligheter med husvagn/husbil finns. Eluppkoppling för
husvagn/husbil finns. Beroende på antal vagnar/husbilar kan vi behöva begränsa
möjligheten att värma sina vagnar/husbilar med el. Avgift 120kr per natt oavsett
nyttjande av eluppkoppling eller ej. Anmäl campingplats i förväg till Lasse på
mail:
tavlingssamordnare@mkeskil.se
Säkerhetsplan: Reglementsenliga avstånd mellan husvagnar, husbilar och bilar
kommer att tillämpas med större avstånd än normalt Pga. Covid 19.
Mat: Kiosk/Servering, Lunchservering med varm husmanskost, hamburgare,
korv, kaffe, läsk,
godis, smörgåsar mm.
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Rökning: Absolut förbjuden inom tävlingsområdet (innanför grindarna)
oavsett tid på dygnet. Rökning sker på särskild anvisad plats utanför
området.

Vägbeskrivning: Eskilstuna E20 avfart 129
Slutlig tidsplan och startlistor: Anslås torsdag den 23 juli på MyRCM
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:
Lasse Pettersson: Tävlingssamordnare
070-554 76 31
tavlingssamordnare@mkeskil.se
Varmt välkomna till deltävling 2 i 2020 års RM-serie i 1:8
OR
Tävlingsledningen MK Eskil
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