INBJUDAN TILL
MEKONOMEN Tre-dagars 2018
Folkracetävling på Krokoms Motorbana den 6 – 8 Juli 2018
OBS!! Tävlingen genomförs med alternativspår.
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente för Folkrace samt denna inbjudan.

Arrangör:
Plats:
Tävlingsledare:
Bitr. Tävlingsledare:
Teknisk Chef:
Racecontroller:
Domare:
Säkerhetschef:
Miljöchef:
Bilar:

Deltagare:
Däck:
Reklam:
Tävl.genomförande:

Bilbyte:
Poängberäkning:
Resultat:
Startavgift:
Anbud:
Tidsplan:

Priser:
Miljö:

Säkerhet:
El:
Delad bil:
Större fordon:
Övrigt:
Anmälan:
Upplysningar/återbud:

Ansvar:

Sponsoraktivitet:

KROKOMS MOTORKLUBB
Krokoms Motorbana
Jocke Hestner
070-382 60 18
Ulf Jernström
070-698 58 77
Håkan Grundal
076-824 16 00
Stefan Sandström
070-646 43 78
Vakant
Pär Nilsson
070-326 46 57
Jan Nykvist
070-564 37 18
Utrustade enl. gällande reglemente
Bilar med vagnbok utfärdad före 1/1 2016 måste besiktigas innan
tävlingen – EJ BESIKTIGAD BIL = STARTFÖRBUD.
Herrar, Damer, Veteraner och Juniorer med gällande licens i FR
Veteranklass vid minst 10 startande annars lottas dessa in bland Herrarna
Enl. FR-T 2.1 ej dubb.
Arrangören kommer att utnyttja rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Samtliga klasser kör två förlottade kvalomgångar på Fredagen därefter lottas två kvalomg. som körs före
paus på Lördagen under pausen lottas de två sista kvalomgångarna fram bland kvarvarande tävlande ( för
att slippa ”tomplatser” på Lördag em. ) Därefter ny lottning
inför Söndagen. ALLA SJU kvalheaten räknas. Särskiljning 7,1,2,3,4,5,6 därefter lottning.
6-bils Heat Finaler med Runner Up. Finaler beroende på antalet startande.
Det kommer inte att vara tillåtet att byta bil oavsett förarklass
7, 5, 4, 3, 2, 1
Anslås på den officiella anslagstavlan samt på www.krokomsmk.se
Herrar, Damer, Veteraner 300 kr. Juniorer 200 kr. BETALA GÄRNA MED SWISH !
Deltagande bilar kommer att säljas på anbud efter tävlingens slut på Söndag 8/7
Torsdag 5/7 Anmälan+Besiktn.
18.00-21.00
Fredag 6/7 Anmälan
14.00-16.00
Fredag 6/7 Besiktning
14.00-16.15
Fredag 6/7 Förarsammanträde
16.30
Fredag 6/7 Första start
17.00
Lör&Sön Första start
09.00
Hederspriser till samtliga Finalister. Antalet Finaler beroende på antalet startande.
Vid uppställning i depå skall under tävlingsbil finnas lämplig anordning för uppsamling av olje/vätskespill
med en volym på minst 10 liter. Vid uppställning i depå skall TÄT presenning finnas under hela
tävlingsbilen. Absorberingsmedel ( Typ Absol ) för att ta
upp minst 10 liter vätska ska tillhandahållas av den tävlande. Avfall bortforslas av den tävlande själv
alternativt lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min.
En brandsläckare på minst 6 kg. ska finnas väl synlig på den tävlandes depåplats.
Det kommer att finnas el att köpa Fredag-Söndag 300:- Torsdag-Söndag 400:- Onsdag-Söndag 500:- (1 st
10 A eluttag ) ange om ni önskar el på anmälan.
Ange på anmälan om ni delar bil och med vem.
Om ni kommer med större fordon ( Bussar/Husbilar&Husvagnar ) ange detta på anmälan.
Dricksvatten finns EJ på banan. Det kommer att finnas duschmöjligheter i närliggande sporthall ( Se
kommande PM. )
Endast på Anmälan Online www.sbf.se
Efteranmälan 150:- extra, telefonanmälan 50:- extra.
Jocke Hestner 070-382 60 18
Återbud senast 48 timmar före första start.
WO-avgift på 500:- kommer att tas ut vid för sent återbud.
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.
Mekonomen Östersund kommer att ha erbjudande på utvalda produkter till försäljning vid egen
försäljningsplats på området. Man kommer att vara uppkopplade mot butikerna i Östersund för att kunna
kolla reservdelars tillgänglighet. Mekonomen kommer vid behov att utan extra kostnad ordna med
hämtning och transport av reservdelarna till Motorbanan i Krokom. ( INGA butikstider kommer att gälla )

KROKOMS MK och MEKONOMEN Östersund hälsar Er välkomna…

