
                                       
 
 

  Staffanstorps Hobbysällskap bjuder in till 
  Deltävling 6, tillika FINAL i RM-serien 2019, 
  Large Scale track. 7-8 september 2019 
  (Rev A) 

 
 
Plats: Staffanstorp Raceway, Maskinvägen 2, 24534 Staffanstorp 
 
Klasser:  1/5 Touring 
 1/5 GT 
 1/8 GTE 
 
Reglemente: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
 tävlingsbestämmelser och tilläggsregler för RM-serien, samt denna tävlingsinbjudan. 
 
Kontakt:  Per-Håkan Persson. Tel: 070-5490042, Email: tavlingskommiten@staffanstorpshs.com 
 
Tävlingsledare:  Mikael Olsson 
Domarordf:  Peter Olin 
Race controller:  Rickard Bruce 
Varvräkning:  Per Gillberg 
Besiktning: Alf Åberg 
Miljöansvarig:  Martin Näslund 
 
Körriktning:  Medurs 
 
Heatträning:  1/5: 1x10 min 
 1/8 el: 2x10 min 
Kval: 1/5: 5x10 min 
 1/8 el: 5x8 min 
Finaler: 1/5: Touring 30 min, GT 35 min. ¼-finaler och lägre 15 min. 
  (för 1/5 GT även B-final för förare med placering 11-20 från kvalen, som så 
  önskar) (påverkar inte resultatet) 
 1/8 el: 3x8 min 
 
Priser:  Till 1,2,3 och TQ samt bästa debutant och junior i varje klass. 
 
Startavgift:  300 SEK/klass 
 
Anmälan:  Sker på MyRCM: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=47974&pLa=sv 
 Fullständigt licensnummer ska anges, gäller även utländska förare. 

Senast:  Senast 3/9 kl. 23:59 
Avanmälan: Avanmälan efter 5/9 debiteras hela anmälningsavgiften 
 
Avlysning:  Vid färre än totalt 20 anmälda den 5/9 kan tävlingen avlysas 
 Minst 5 startande per klass annars strykes klassen 
 
Miljö:  SHS miljöstation för anläggningen. VI SER HELST ATT NI TAR MED SKRÄPET HEM! 
Start av bilar: Start av bilar i mekdepån är inte tillåtet. All start och varmkörning ska ske på här för 
 avsedda bord utanför mekområdet 
 
Resultat:  Anslås löpande på SHS resultattavla samt på MyRCM 
 
Camping:  13 st markerade husvagnsplatser med el, 100 SEK/natt. 
 (medtag egen förlängningssladd)  
 7st sovplatser i lokalen, 50 SEK/natt. 
 Bokning sker på MyRCM (OBS, ligger som en egen klass) 
 Dusch och toalett finns på området. 
 
 
Laddning av elfordon: Kan ev. ske men då mot betalning och efter godkännande av klubbledningen.  
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Ansvar:   Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på  
  egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF),   
  Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör 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 media form offentliggör namnuppgifterna. 
 
Deltagare/Licens: Förare med giltig Nat, Deb, Prova på eller EFRA licens, samt utländska förare 

med i landet nationell licens, dvs danska förare ska ha DASU-licens. Max 100 
startande totalt. Gallring efter registreringsdatum. Minst 5 startande per klass. 

 Svenska förare uppmanas att uppvisa egen utskrift av sitt licenskort, eller visa en 
bild på licenskortet i sin telefon. Vid anmälan på MyRCM ska fullständigt 
licensnummer anges, gäller även danska förare. 

  
 
 
Preliminärt tidsschema:  Fredag:  Fri träning 10:00 – 20:00 
 

Lördag:  07:00-07:50 Fri träning 
 07:30 Kiosken öppnar, frallor och kaffe  

08:00  Besiktningen öppnar 
08:00 Heatträning 
10:00 Föraremöte 
10:30-17:30  Kval 
 

Söndag:  07:00-08:30 Fri träning 
 07:30 Kiosken öppnar, frallor och kaffe   

09:00 Underfinaler 
12:00  Lunch 
12:30 Finaler  
14:30  Prisutdelning 
 

Staffanstorps Hobbysällska med smarbetspartners hälsar er varmt välkomna! 


