Östmark MFF inbjuder till deltävling nr 3
Svenskt Mästerskap i Crosskart,
Lördag-söndag den 6–7 aug 2022.

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

Östmarks Motorbana

Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:

Kenneth Svensson 0706146097

Race Kontroller:
Bitr. racekontroller

Patrik Sundfeldt
Conny Holmberg / Niklas Persson

Tekniks Chef:

Jimmy Olsson

Miljöchef :
Säkerhetschef :

Ronnie Ericson
Dennis Persson / Anders Arvidsson

Domarordförande:
Domarjury:

Roger Fälth 0702047789
Roger Fälth / Thure Karlsson

Tävlings sekreterare:

Helena Halvarsson

SBF: s Observatör:

Håkan Persson 0768012665

SBF: s Tekn. Observatör: Leif Larsson
Förar kontakt:

Pernilla Hultman

Tävlingsform:

Nationell tävling

Tidsplan:

Sista anmälningsdag: 25/7 kl.24.00
Fredag 5 Aug
Anläggningen Öppnar
Anmälan
Besiktning (obs. Matpaus ca 18.00-18.30)
Lördag 6 Aug
Träning 1x3 varv klassvis
Första start
Söndag 7 Aug
Första start

08.00
15.00-20.45
16.00-22.00
08.30
11.00
09.00

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, klass 1, Xtreme junior, klass 2,3, 650cc,50+ och Xtreme

Tillåtna fordon:

Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2022.

Anmälningsavgift:

Mini
400 Sek
Xtreme junior
700 sek
85cc
700 Sek
125cc
700 Sek
250cc, 650cc, 50+
1200 Sek
Xtreme
1200 Sek
Efteranmälningsavgift + 1000 sek
Anmälan betalas på plats
Betalsystem anmälan och protester: kontanter eller Swish.

Anmälan:

Anmälan skall vara Östmarks MFF tillhanda senast söndagen den
25/7 2022 kl. 24.00. Anmälan sker online på www.datapolen.se

Tävlingens genomförande: Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2022.
Lördag: Träning, kval 1 och 2
Träning 1x3 varv.
Söndag: Kval 3 och finaler
Alternativ spår ska köras 1 gång (ej mini)

Tränings ordning: Mini, klass 1, Xtreme junior klass 2,3,
650cc, 50+ och Xtreme
Startordning heat och final: Mini, klass 1,Xtreme junior, klass 2
3, 650cc 50+ och Xtreme.
Mini kör en avkortad banslinga 3 varv samt 4 omgångar ej final.
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
Endast en förare får en plats, övriga ska hänvisas till en av
arrangören anvisad plats.

El:

Avlysning:

Möjlighet till elplats meddelas senare på hemsidan

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 2022.
Förbundsreklam kommer att förekomma och är obligatoriskt.
Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska sättas kaross, 1
på vänstersida och 1 på högersida väl synligt.
Dekaler fås för dom som behöver 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 2022.
Upplysningar:

Information före tävlingsdagen.
Lasse
0702862624
Kjell Åke 0706920199

Efteranm/Återbud:

Maila till. motorgarden@telia.com
Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full
startavg

Media/PR-ansvarig

Helena Halvarsson

Rekommenderat boende: Sörmarks Camping
telnr 0731814004/www.sormarkscamping.se

Övrigt:

Startbekräftelse finns på Datapolen.se

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.
Startlista,pm digitalt på Whatsapp och www.omff.nu

OBS. vid anmälan via datapoolen.se uppge telefonnummer
och se till att ladda ner whatsapp

ALL cykel och mopedåkning inom
tävlingsområdet är förbjuden enligt
tävlingsregler.
Grilltallriken och musikquizen är tillbaka efter
pandemin. Östmarksparken lördag kväll, möjlighet
att boka finns vid ankomst (i anmälan)

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

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 medieform 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!

