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Specifika Corona regler för denna tävling säsongen 2020

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.

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.

Publik är förbjuden på tävlingsområdet!
___________________________________________________________________________
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Modellklubben Eskil inbjuder till finalen i Mittsvenska cupen 1/8 OR 2020. 
Lördagen 2020-09-12. Var med och delta i finalen fölr Mittsvenska 1/8 Off road för 
säsongen 2020 på MK Eskils anläggning Gröndal Ring på Eskilstuna 
Motorsportcenter Gröndal.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 
nationella tävlingsbestämmelser och Mittsvenska Cupens tilläggsregler.

ARRANGÖR:

Modellklubben Eskil

DATUM:

2020-09-12

TÄVLINGSLEDARE:

Kai Virkkala, Surahammar

DOMARE: 

TBA

RACE CONTROLLER:

TBA

VARVRÄKNINGSCHEF:

Ulf Törnros, Årsunda

BESIKTNINGSCHEF:

Magnus Hedlund, Västerås

MILJÖANSVARIG:

Wolfgang Kienzle, Eskilstuna
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KLASSER:

1:8 OR Nitro

BESIKTNING:

Regelmässig besiktning av bilarna kommer att göras. 

TEKNISKA REGLER/TÄVLINGSFORM

Enligt gällande RB reglemente och tilläggsregler enligt Mittsvenska Off road Cupen.

LICENSER & ANTAL DELTAGARE:

Förare med Nationell licens samt utbildningsintyg. Max antal deltagare 56 stycken på grund av 
finalstegen. 10 förare i finalheaten.

PRISER:

1:a till 5:a. plats i deltävlingen, TQ samt bästa junior och 1:a, 2:a, 3:e. plats i Rookiefinalen. 

BANA:

Mk Eskils anläggning Gröndal Ring på Eskilstuna Motorsportscenter, Gröndal, Eskilstuna. Banan körs

moturs. Banan kommer att vara stängd 1 vecka före tävlingsdagen.

VÄGBESKRIVNING:

Till Eskilstuna Motorsportcenter och MK Eskils anläggning Gröndal Ring:

Eskilstuna E20, avfart 129.

VARVRÄKNING:

MyRCM (AMB), RC4. Resultaten kommer att i realtid läggas ut på webben på MyRCM .

ANMÄLAN:

Via tävlingsanmälan   MyRCM     Anmälan skall vara registrerad senast onsdag 2020-09-09 
23:59. Efteranmälan, i mån av plats, kan göras på tavlingssamordnare@mkeskil.se
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ANMÄLNINGSAVGIFT:

300kr för samtliga förare. OBS!! Anmälningsavgiften betalas vid registrering/besiktning på 
tävlingsdagen.

STARTBEKRÄFTELSE:

Tidschema, startlista publiceras via MyRCM senast torsdagen 2020-09-10.

AVLYSNING:

Meddelas senast 2020-09-09 . Avlysning kommer att ske vid mindre än 20 startande.

Träning på tävlingsdagen: Ingen fri träning: Organiserad heatträning på tävlingsdagen anpassas

efter antal deltagare.

Tävlingsstart:

Första träningsheat startar 08:00

Kvalsystem: Tre (3) kvalheat a´6 minuter körs som ”varv och tid” varav de 2 bästa räknas 

vidinsortering till delfinal eller final.

Finalupplägg: Delfinaler och final körs som ”Rak stege”. Delfinalernas längd är 20 minuter även

semifinal är 20 minuter. A-final är 30 minuter. Från varje delfinal flyttas/bumpar de 4 bästa förarna 
vidare upp. Från respektive semifinal flyttas/bumpar de 5 bästa förarna till Final.

Deltagare: Tävlingarna är öppna för förare med giltig SBF Nationell tävlingslicens samt förare med 

utbildningsintyg. Även förare från övriga länder med i hemlandet gällande licens får deltaga.
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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 (Husvagnsparkering) för husvagn/husbil finns, 120kr per natt oavsett 
nyttjande utav el uppkoppling eller ej. Föranmäl till tavlingssamordnare@mkeskil.se Risk finns att det 
blir fullt och i så fall måste vi låna mer yta på området så se till att anmäla camping på ovan nämnda 
mailadress. Tillgång till dusch och toaletter finns dygnet runt.

Miljö:

Miljöstation kommer att finnas på tävlingsplatsen. Använd den.

Mat:

Kiosk/Servering med varm husmanskost, Hamburgare, Korv, Kaffe, Dricka och Smörgåsar. Även 
frukost finns.

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 
attvederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören 
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieformat offentliggör namnuppgifterna.
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Kontaktperson för tävlingen:

Lars Pettersson: Tävlingssamordnare

070-5547631

tavlingssamordnare@mkeskil.se

Välkomna

Tävlingsledningen

MK Eskil
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