Inbjudan Sverigecupen 1/5 Largescale deltävling # 3
2022-07-16/17

Modellklubben Eskil inbjuder till deltävling 3 SC i 1/5 LS.
2022-07-16- 2022-07-17. Deltävlingen i SC-serien i 1/5 LS 2021 arrangeras på MK Eskils anläggning
Gröndal Ring på Eskilstuna Motorsportcenter Gröndal, Eskilstuna
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och Sverigecupens tilläggsregler.

ARRANGÖR:
Modellklubben Eskil
DATUM:
2022-07-16 – 2022-07-17

TÄVLINGSLEDARE:

Patric Henriksson
DOMARE:
Christer Olsson
RACE CONTROLLER:
Lars Pettersson
VARVRÄKNINGSCHEF:
Per Gillberg
BESIKTNINGSCHEF:
Magnus Hedlund
MILJÖANSVARIG:
Wolfgang Kienzle
KLASSER:
1/5 GT & Touring + 1/8 GTE & Bike
BESIKTNING
Regelmässig besiktning av bilarna kommer att göras. Efterbesiktning kommer att ske.
TEKNISKA REGLER/TÄVLINGSFORM
Enligt gällande RB reglemente och tilläggsregler enligt RM-serien 1/5 LS.
LICENSER:
Förare med Nationell licens samt utbildningsintyg. Max 8 heat med 12 förare per heat.
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PRISER:
Pris utdelas till TQ, placering 1-3, bäst junior samt bästa debutant.
Segrare av B-final i GT klassen kommer även erhålla pris.
BANA:
MK Eskils anläggning Gröndal Ring på Eskilstuna Motorsportscenter, Gröndal, Eskilstuna.
Banan kommer att vara stängd 1 vecka före fri träningen på fredagen dagen före tävlingsdagen.
VÄGBESKRIVNING till Eskilstuna Motorsportcenter och MK Eskils anläggning Gröndal Ring:
Eskilstuna E20, avfart 129.
VARVRÄKNING:
Mylaps (AMB), RC4. Resultaten kommer att i realtid läggas ut på webben.
ANMÄLAN:
Via: House of RC
Anmälan skall vara registrerad senast
2022-07-12 23:55. Efteranmälan, i mån av plats, kan göras på tavlingssamordnare@mkeskil.se Avgift 50kr
ANMÄLNINGSAVGIFT:
450kr för samtliga förare. OBS!! Anmälningsavgiften betalas vid registrering/besiktning på
tävlingsdagen. Vi tar såväl kort som Swish.

STARTBEKRÄFTELSE:
Startbekräftelse, startlista och vägbeskrivning publiceras via MK Eskils hemsida senast torsdagen
2022-07-12 23:59.
AVLYSNING:
Meddelas senast 2022-07-12 . Avlysning kan komma att ske vid mindre än 20 startande.
Träning: Fri träning på fredagen är tillåten. Övrig gällande träning hänvisas till regelboken RB 10.4.2.4
Omseedning skall INTE göras efter tidsträningen. Tävlingen kommer att avgöras på max 2 dagar.
Kval: Förare av samma skicklighetsgrad placeras i samma kvalheat, detta avgörs efter årets cupställning.
Förare som tillkommer insorteras i lämpligt kval med hänsyn tagen till förarens förmåga.
Den bäst placerade föraren placeras som bil nr 1 i sista heatet, näst bästa förare som bil nr 2 i sista heatet
osv. därmed kommer den sämst placerade föraren att vara bil nr 10 (12) i heat 1.
Tävlingsstart:
Första träningsheat startar 08:00
Förarrepresentanten: Får inte vara medlem i arrangörsklubben
Deltagare: Förare med svensk Nationell och debutant licens. Förare med utbildningsintyg får delta.
Internationell förare med likvärdig licens som i Sverige får delta men svenska förare har alltid företräde till
platserna. Internationella förare erhåller poäng i RM/SM.
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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 vid anläggningen för husvagn/husbil finns, 120kr per natt oavsett nyttjande av
eluppkoppling eller ej. Förboka plats via mail på tavlingssamordnare@mkeskil.se
Miljö:
Miljöstation kommer att finnas på tävlingsplatsen. Använd den.
Mat:
Kiosk/Servering med husmanskost ,hamburgare korv kaffe dricka.

Tävlingsresultaten: kan följas på MyRCM i realtid.

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.
Kontaktpersoner för tävlingen:
Lars Pettersson: Tävlingssamordnare
070-5547631 skicka sms om jag ej kan nås på telefon.
tavlingssamordnare@mkeskil.se

Välkomna!
Tävlingsledningen
Modellklubben Eskil
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