SMK Arboga inbjuder till deltävling nr 1
Svenskt Mästerskap i Crosskart, Skruvat.se cup 85cc, 40+ cup
Lördag-söndag den 12–13 maj 2018.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, SM-reglementet, samt denna tävlingsinbjudan och eventuella PM.
Tävlingsplats:

SMK Arboga
Kägleborgsmotorstadion, Fellingsbro
RT90:
X: 6586866, Y: 1484060
WGS84:
Lat N 59° 24' 7 Lon E 15° 31' 28
Decimal:
59,4021, 15,5245

Tävlingsledare:

Roger Fälth

Bitr. tävlingsledare:

Meddelas i pm

Race Kontroller:

Kenneth Svensson

Tekniks Chef:

Leif Larsson

Miljöchef

Per Arne Lundgren

Säkerhetschef

Peter Sielck

Domarordförande:
Domare:

Hans Avelin
Erik Walqvist

Tävlings sekreterare:

Lotta Boklund

SBF: s Observatör:

Håkan Persson

070-204 77 89

SBF: s Tekn. Observatör: Stefan Lundgren, Evert Nilsson
Förarkontakt:

Pernilla Hultman

Tävlingsform:

Nationell tävling

Tidsplan:

Sista anmälningsdag: 29/4 kl.24.00
Anläggningen öppen: 11/5 kl.15.00-22.00
Anmälan/besiktning öppen: 11/5 kl. 15.00 – 18.00, 18,30- 22.00
Anmälan/besiktning öppen: 12/5 kl. 0700–0800
Organisations möte: 12/5 kl. 0930
Obligatoriskt förarmöte vid startplattan: 12/5 kl. 08.15
Fri träning klassvis kl. 08.30
Första start: Direkt efter träningen
Första start: 13/5 kl. 09.00
Avslutande organisationsmöte: Efter Prisutdelning
Resultatlista anslås efter avslutad omgång vid sekretariatet.
Prisutdelning efter protesttidens utgång.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk/NEZ licens
gällande crosskart. Samtliga förare som anmält sig före
anmälningstidens utgång bereds plats till start.

Klasser:

Mini, 85cc, 40+, 125cc, 250cc, 650cc, och Xtreme

Tillåtna fordon:

Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2018.

Anmälningsavgift:

Mini
85cc
125cc
250cc, 650cc, Xtreme
45+ senior
Efteranmälningsavgift +

-

Anmälan:

300 Sek
600 Sek
600 Sek
900 Sek
900 Sek
1500 sek

Anmälan betalas på plats
Betalsystem anmälan och protester: kontanter eller Swish.

Anmälan skall vara SMK Arboga tillhanda senast söndagen den
29/4 2018 kl. 24.00. Anmälan sker online på www.datapolen.se

Tävlingens genomförande: Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2018.
Lördag: Träning, kval 1 och 2
Träning 1x3 varv.
Söndag: Kval 3 och finaler
Alternativ spår ska köras 1 gång (ej mini)
Spårbyte: Efter asfalten slutar (på startplattan)
Tränings ordning: Mini, 85cc, 40+, 125cc, 250cc, 650cc, Xtreme
Startordning heat och final: Mini, 85cc, 40+, 125cc, 250cc, 650cc
och Xtreme.
Mini kör en avkortad banslinga 3 varv och startar enbart 1 och 1
på flagga
Övriga klasser kör 4 varv i kval och 6 varv i final

Parkeringsdepå
-

Depå yta per team meddelas i PM efter anmälningstidens
utgång
Storlek på fordon ska skrivas på anmälningsblanketten
Vid större fordon (bussar över 15 meter) ring 076–8012665
Det är förbjudet att hålla plats åt annan tävlande enligt CK 3.0
SM reglerna

El:

Ingen el finns att tillgå

Avlysning:

Arrangör, i samråd med SBF:s crosskartutskott, kan besluta om att
avlysa tävling vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare
för att mästerskapsstatus ska uppnås.
Efter samråd med SBF:s crosskartutskott kan tävling som arrangör
tvingats avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan
arrangör.

Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda
deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa
incheckningen öppnar.
Reklam:

Enligt reglemente för Crosskart SM 2018.
Förbundsreklam kommer att förekomma och är obligatoriskt
Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska sättas karros, 1
på vänstersida och 1 på högersida väl synligt.
Dekaler fås vid incheckning och ska monteras innan besiktning.
Förare som ej har reklam påsatt, kommer att nekas start.

Priser/Poängberäkning
Särskiljning:
Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2018.
Upplysningar:

Information före tävlingsdagen Håkan Persson 076-80 12 665.

Efteranm/Återbud:

Maila till: hakan.persson.1@hotmail.com
Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full
startavg

Media/PR-ansvarig

Håkan Persson tel 076-80 12 665.

Rekommenderat boende:
Rasta Arboga
Herrfallets Stugby

Övrigt:

arboga@rasta.se
info@herrfallet.se

0589–10190
0589–40110

Startbekräftelse finns på Datapolen.se och resultatlista på
www.smkarboga.se.
Dusch finns på området
Glöm inte mekanikeranmälan som lämnas i anmälan.
-Förarare under 16 år ska anmäla en ansvarig ledare/mekaniker,
vem som är ansvarig ledare ska fyllas i mekanikeranmälan
Samt vem som är ombud vid en protest.

ALL cykel och mopedåkning inom
tävlingsområdet är förbjuden enligt
tävlingsregler.

Depåtystnad skall råda efter kl. 23.00, gäller
även egna elverk.

Tänk på att vi inte har så stor depå.
Så träng ihop er så gott det går.
Deltagare har genom sin anmälan att delta i
tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen
för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör
namnuppgifterna.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och
på egen risk. SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.

Välkommen!

