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Race …på den fräna klubben
3:e deltävlingen i ÖstCupen

…Mer info

Inbjudan till

…Tillbaka

Lördag 20:e september 2008

upplagt 2008-08-17

Banan …info
155’ PP Blue King , 8 spår, spray-soppad, korsade kablar jmf med Åtvidaberg, Boxholm och
Växjö

Klasser …indelning, startavgift, priser
16D-Saloon – för Juniorer (Saloon Standard, Production Junior), körs på drygt 10 Volt
G12-Saloon – för Seniorer + Juniorer (Saloon Isra, Production 1/24), körs på 13,2 Volt
Box 12 – för Juniorer och Seniorer, körs på 13,2 Volt
Juniorer kör antingen 16D- eller G12-Saloon.
G12-Saloon och Box 12 körs utan uppdelning mellan Juniorer och Seniorer, men med separata
finaler och resultatlistor
Startavgift: 30:- / klass för Juniorer och 50:- / klass för vuxna
Priser: Pokaler till top-3 i 16D-Saloon och i övrigt till alla juniorer ...och lite även till övriga

Träning & Besiktning …
Fredag från kl.18.00 – 24.00
Lördag kl.08.00 – 09.45 , klassvis körning för 16D- och G12-Saloon - Besiktning kl.09.15-09.55
Lördag - pizza-brake & träning & Besiktning för Box12 i 1 timme efter Prisutdelningen i
G12-Saloon

Racing …
16D- & G12-Saloon
Förarsammanträde kl.10.00
16D Kval, 1minut utan stopp
G12 Kval, 1minut utan stopp
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16D-Saloon
16D fördelas på Semifinaler om 4x2min, 2 bästa från varje (och ev. lucky loosers på varv) till
A-final
16D Finaler 8x3min , alla placeras in i finaler (A-B-C efter resultaten i Semifinalerna)
16D Prisutdelning direkt efter A-finalen - ~kl.14.30 räknat på 24 startande

G12-Saloon
G12 fördelas på Semifinaler om 4x2min, 3 bästa från varje (och ev. lucky loosers på varv) till
A-final
G12 Finaler 8x3min , alla placeras in i finaler (A-B efter resultaten i Semifinalerna)
G12 Prisutdelning direkt efter A-finalen - ~kl.17.00 räknat på 16 startande

Box 12
Förarsammanträde cirka kl.18.00
Box12 Kval, 1minut utan stopp
Box12 fördelas på Semifinaler om 4x2min, 3 bästa från varje (och ev. lucky loosers på varv) till
A-final
Box12 Finaler 8x3min , alla placeras in i finaler (A-B-C efter resultaten i Semifinalerna)
Box12 Prisutdelning direkt efter A-finalen, cirka kl.21.00 räknat på 16 startande

Fika, Varmkorv …mm
Klubben kommer att ha Läsk, Kaffe, Fika, Varmkorv mm till försäljning.
Möjlighet finns att hämta Pizza, Kebab mm

Regler …
Samtliga klasser
Enligt Sveslot's och ÖstCupens regler, med följande undantag:
* smörjning+mekning tillåten vid spårbyten
* ingen förarinsats behövs
* en generös bedömning tillämpas för 16D-Saloon och i övrigt för Juniorer (tävlingsledaren
avgör vad som inte utgör en fördel, lite beroende på föraren)
* ev. däcksbyten och reparationer pga påpekanden (tex vid för låg frigång) måste ske under
körtid

Anmälan …
Anmälan: senast på kvällen onsdagen 17:e september till Bengt
Efteranmälning = dubbel avgift + kvalar först

Info och Mer info …
För övrig info, övernattningsmöjligheter mm se forumet
http://team21.se/phpBB2/viewforum.php?f=7
Kontakt: Bengt 070-6480542 bengt@team21.se
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Övrigt ...ev träningsrejs på söndagen ???
Den som är intresserad av att rejsa lite däcksoppa-rejs med Box12 eller G7 på söndagen kan
meddela sitt intresse till Bengt, kanske går det att få till det ...= bra träning inför SSRSC-3 i
Kouvola 4/10-2008.

…Tillbaka
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