Inbjudan
Winter Indoors 1/10 Offroad 2021/2022 Finalen
MK Eskil

Välkomna till MK Eskils inomhushall MK Eskil Race Way och Winter Indoors.
Tävlingsarrangör och tävlingsdag:
Modellklubben Eskil 2022-03-19
Vägbeskrivning:
Svista 2, 635 02 Eskilstuna
GPS
59.382070, 16.597020

9HJW+RRC Svista
Vägbeskrivning hittar Du bäst på Eniro.

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
Utbildningsförare,u-licens krävs, prata med din klubb för mer info, Blankett för Dlicensansökan finns på tävlingsarenan. Pris gäller för en tävling sen ansöker man om D- licens.
Klassindelning (tillåtna bilar):

1:10 Off Road 2WD
1:10 Off Road 4WD
Reglemente:

SBF, reglemente och Winter Indoors tilläggsreglementet samt eventuella PM

www.mkeskil.se

Anmälningsavgifter/Startavgift:
Enligt Cupreglerna
300 kr per klass ,förare som kör på utbildningsintyg 200 krper klass
Efteranmälan i mån av plats + 50:Betalning sker på plats. Vi tar såväl kort, kontanter som Swish
Anmälan: Senast 2022-03-16 20:00
Sker på: https://houseofrc.com
Avanmälan: Senast 2022-03-16 20:00
Tidtagningssystem:
RCM Ultimate.
Tidsschema:
Anslås vid tävlingen, hallen öppnar 08:00
Första träning 09:00 (Då startar tävlingen alla skall vara redo efter anslagen heatindelning)
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Patric Henriksson
Varvräkningsansvarig: Anders Billred
Race Controller: Fredrik Åkerlund
Domarordf: Christer Olsson
Besiktning: Magnus Hedlund
Miljöansvarig: Wolfgang Kienzle
Banansvarig: Tommy Broman

Startmetod och startordning:
Rullande start i träning, stillastående start i Kval och Finaler

www.mkeskil.se

Uppflyttningsregler till delfinaler och final:
Ingen uppflyttning, finalerna körs enligt A- B- C-finals metoden, 8 bilar per final.
Förarsammanträdet har rätt att justera antalet i final beroende på antalet startande.
Heatindelning:
Omseedning till kvalen kommer att baseras på de tre bästa sammanhängande varven under
träningarna.

Deltagarantal och metod för eventuell gallring:
Min 20 Max 64 deltagare*, gallring sker efter komplett inkommen anmälan.
Plats för anslag:
Separat anslagstavla i hallen.
Däckregler

2WD/4WD fram
Hotrace 1/10 Offroad Foams 45 sh Front tire,med blågrön markeringsband.
2WD/4WD bak
Hotrace 1/10 Offroad Foams 35 sh Rear tire,med blågrön markeringsband.
Under tävlingen får ett set märkta däck användas under kval och finaler.
Träningsheaten skall köras på rätt typ av däck, men måste inte genomföras på märkta däck.
Däck diametern är fri.
Däcken ska vara i original däcksbredd från tillverkaren (ca 38mm bak och 25 mm fram)
Däcken får inte värmas på något artificiellt sätt, vid start av uppvärmningen skall däcken hålla
omgivnings temperatur. Under uppvärmningen får ej heller bilens framfart på något sätt
blockeras (t.ex. hållas av mekaniker eller parkeras mot en kant etc.) för att kunna göra en
”burnout”.
Däcken får inte behandlas med något annat medel än vatten.
Däck som misstänks vara manipulerade kan komma att beslagtas för återstoden av tävlingen.
Förare får då märka in ett nytt set däck.
Vid skadat däck som kan påvisas direkt efter heat, så kan ett ytterligare set få märkas in,detta
får ske max en gång under tävling.
Däcksoppa är förbjuden!

www.mkeskil.se

Regler för bilvändare:
Föregående heats förare. Förare under 12 år får ej vara bilvändare, ersättare får föraren
ordna. MK Eskil har ej funktionärer till detta.
Tillgång till El och Mekbord:
Tillgång till el finns. Medtag eget Bord då vi inte har bord för utlåning.

Avlysande av tävling:
Tävling kan med domares medgivande avlysas om inte minst 16 anmälningar inkommit vid
anmälningstidens utgång eller Force majeure. Avlysning kommer att ske senast 2022-03-17 Kl
23:59
Priser och prisbedömning:
Enligt Cupreglerna
Körriktning:
Medurs
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:

www.mkeskil.se



Eventuella frekvens-/transponderändringar skall skrivas på ändringsblankett som finns
utanför sekretariatet och lämnas till varvräkningschefen. Ej fungerande transponder är
förarens ansvar. Ges möjlighet kommer arrangören försöka räkna tappade varv men
garanti att det blir rätt ges ej.



Lånetranspondrar finns EJ!



Uteblivande från tävlingen utan giltigt förfall kommer 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



Ingen övernattning i hallen är möjlig



Gör klart för er var nödutgångarna finns



RÖKNING, ÖPPEN ELD ÄR EJ TILLÅTEN I HALLEN. Ingen aerosoldriven spray får användas



Alkohol i alla former liksom övriga droger är förbjudna på tävlingsplatsen.

Tävlingen anordnas: i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser samt Winter Indoors cupens 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: 070-525 97 29 tavlingssamordnare@mkeskil.se

Välkomna till Modellklubben Eskil och Finalen
i Winter Indoors 2021-2022

www.mkeskil.se

