
                                                                                                                                                                     

Öppet klubbmästerskap i god kompisanda för alla klubbens medlemmar.

Andra förare med giltig licens är också välkomna!

På lördagen är det fri träning hela dagen (+ ett kval om man vill). På söndag körs huvuddelen av tävlingen.
(dvs, man kan köra endast söndagen om man vill)

Priser: Priser åt alla på pallen + klubbmästaren
Startavgift: 200 SEK/klass

Anmälan: På MyRCM (helst inte senare än 20/4)
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=32294&pLa=sv

Kontakt: Per-Håkan Persson. 070-5490042. info@staffanstorpshs.com
Reglemente: Enligt SBF nationella tävlingsbestämmelser i resp klass samt denna tävlingsinbjudan
Prel. upplägg: Kval: 4 x 10 min

tre snabbast sammanhängande varven och round-by-round. Tre rundor räknas! 
tre kvalrundor körs på söndagen, en på lördag eftermiddag. 

Underfinaler: 20 min LS + Nitro
Finaler: 30 min LS + Nitro

3 x 5 min El
antal kval och körtider kan komma att ändras beroende på antal startande

Ansvarig: Rickard Bruce
Säkerhetsansvarig: Martin Näslund
Miljöansvarig: Martin Näslund

Prel. tidsschema: Lördag 22/4 09:00 fri träning 09:00 – 16:00 (förarsammanträde)
16:00 en kvalrunda (för den som vill)

Söndag 23/4 07:00 banan öppnar, fri träning
08:00 förarsammanträde
08:30 kval + finaler
16:00 prisutdelning

Avlysning: Vid färre än tre anmälda i en klassen kan den klassen komma strykas.
Miljö: SHS miljöstation för anläggningen.

Start av bilar i mekdepån är inte tillåtet. All start och varmkörning ska ske på här för 
avsedda bord utanför mekområdet. I enlighet med SBF:s miljöpolicy ser vi gärna att ni 
använder frottéhandduk eller motsvarande under era fordon på mekborden.

Camping: Plats för camping: 100:-/natt. Sovplats i lokalen: 50:-/natt (begränsat antal platser)
Reservation sker på MyRCM (uppsatt som egen tävlingsklass)
Dusch och toalett finns på området.

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportförbundet, Södra Bilsportförbundet, Staffanstorps Hobbysällskap eller funktionär 
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling 
drabbar deltagaren.
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.
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Samarbetspartners:  


