SMK Hälsinge inbjuder till deltävling nr 1

Svenska cupen i
Crosskart
Lördag 14/5
På Arena Hagmyren, Hudiksvall

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

Arena Hagmyren, Hagmyren travbana, Hudiksvall
N 61° 46.1543', E 17° 7.0735'

Tävlingsledare:

Rickard Thulin

Bitr. tävlingsledare:

Emma Hägg

Race Kontroller:

Håkan Persson

Tekniks Chef:

Anders Roginder

Miljöchef

Göran Wilhelmsson

Säkerhetschef

Johan Burman

Domare:

Nico Nilsson

Tävlingsform:

Nationell tävling

Tidsplan:

Sista anmälningsdag: 1/5 24.00
Anläggningen öppen: 13/5 kl.15:00 14/5 06:00
Anmälan/besiktning öppen: 13/5 Anmälan 15:00-21:00
Besiktning 17:00-21:30
14/5 anmälan och besiktning öppen från 07:00-08:00
Organisations möte: 8:00
Obligatoriskt förarmöte vid besiktningen 08:10
Fri träning klassvis 1x3 varv 08:30
Första start: direkt efter träningen
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.

Klasser:

Mini, Xtreme junior, 1, 2, 3, 650cc, 50+ och Xtreme.

Tillåtna fordon:

Enligt svenskacupens reglemente för Crosskart 2022.

Anmälningsavgift:

Mini
300 Sek
Xtreme junior
700 Sek
Klass 1
700 Sek
Klass 2
700 Sek
Klass 3
1000 Sek
650cc, Xtreme
1000 Sek
50+
1000 Sek
Efteranmälningsavgift
+500 sek
Anmälan betalas på plats.
Betalsystem anmälan och protester: kontanter eller Swish.

Anmälan:

Anmälan skall vara tillhanda senast söndagen den
1/5 kl 24.00
Anmälan sker online på www.datapolen.se

Tävlingens genomförande:
Enligt svenskacupens reglemente för Crosskart 2022.
Lördag: Träning, kval, finaler
Träning 1x3 varv, enligt svenskacupen regler 7.1
Alternativ spår ska köras 1 gång (ej mini)
Spårbyte: Efter koner med markerande flaggor (på startplattan)
Tränings ordning: Mini, Xtreme junior, 1, 2, 3,
650cc, 50+ och Xtreme
Startordning heat och final: Mini, Xtreme junior, 1,
2, 3, 650cc 50+ och Xtreme
Mini kör en avkortad banslinga (2 varv).
Mini kör inga finaler, istället för final körs en extra omgång med
flaggstart en och en. (lika som träningen)
Övriga klasser kör 3 varv i kval och 5 varv i final.
(beroende på antal anmälda). Meddelas i PM
Parkeringsdepå

Enligt CK 3.1 delvis sluttande depå ta med extra uppallning.
Glöm ej brandsläckare 6 kg/kart!
OBS! Inga andra än förare får depåplats, övriga ska hänvisas till
parkeringen utanför.

El:

Kommer att finnas till en kostnad av 300 kr, ange tillsammans med
anmälan.

Avlysning:

Arrangör, i samråd med SBF:s crosskartutskott tillsammans med
Svenskcrosskart förarföreningen, kan besluta om att avlysa tävling
vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare för att cup
mästerskapsstatus ska uppnås.
Efter samråd med SBF:s crosskartutskott och Svenskcrosskart
förarföreningen 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.
Om arrangören tänker köra sprintcupen dagen efter så har
arrangören har rätten att stryka sprintcupen om det är för många
anmälda till svenskacupen för att klara att köra tävlingen på en
dag.
Detta meddelas i PM efter anmälningstiden gått ut.

Reklam:

Enligt CK 1.2.1

Priser/Poängberäkning
Särskiljning:
Enligt svenskacupens reglemente för Crosskart 2022.
Upplysningar:

Emma Hägg 070-3488979

Efteranm/Återbud:

Helena Malmqvist 070-5747212
Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full
startavgift

Media/PR-ansvarig

Kjell Matsson

Rekommenderat boende: Best Western Hotell Hudik 0650-54 10 00 uppge “sportpris”
Övrigt:

Startbekräftelse finns på Datapolen.se och resultatlista på
anslagstavla vid läktaren

Glöm inte er ifyllda mekanikeranmälan!
Startkuvert lämnas ut mot ifylld meknikeranmälan.
Förare 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.
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 önskar SMK Hälsinge!

