Innherred RC bil klubb inviterer til klubbløp runde 3
FINALE I CUPEN
Dato: 6 Desember 2015
Klasse: 1:10 Elektro Buggy 2WD & 4WD, Rekruttklasse
(Alle biler tillatt)

Tilleggsregler:

none

Klasser:

2WD Buggy - søndag
4WD Buggy - søndag
Supportklasse – søndag

Fasiliteter:

Åpen kiosk med både varm og kalde retter, kaffe, brus, snacks.
Mekkeområde med strømuttak, luftkompressor for rengjøring av biler.enkel servering
av kaldmat, drikke, snacks.
Løpet kjøres innendørs i Levanger hallen, toalett er lett tilgjengelig
Klubben innehar noe delesalg for de mest kjente merker samt dekksalg.

Bane:

Banen er dekket av nålefilt Ca 230m lang. Inneholder flere hoppkombinasjoner

.
Stevneleder:

Stein Ove Nordahl

Dommer:

none

Deltagelse:

Alle deltagere uansett alder kan delta

Tidtaking:

RCM Software, støtter de fleste transpoondere ute på markedet. Vi bruker
RC4 dekoder klubben selger transpondere på plassen. Vi anbefaler deltagere
til å benytte personlige transpondere. RC4 hybrid anbefales

Kval. og finaler:

Konkurransen kjøres med 3 kval og finaler med opprykk(juletreprinsipp)
3 kval-omganger, 3 førere direktekvaler til A finale,i alle underfinaler så rykker 2 stk
opp til neste finaleFinaler kjøres i 7 minutter, Totalt antall førere i A finale er 8, 3
direktekvaler til A,deretter rykker 2 stk opp ifra Semi A og 2 stk ifra Semi B, i tillegg
beste fører på 3dje plass i Semi A eller B
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Trening:

Banen er åpen for trening lørdag 5 desember ellers vil det ikke være noen
treningsmuligheter

Dekk:

Fritt dekkvalg, anbefales Schumacher mini pin og stagger

Klubben har dekk,innlegg,lim,felger for salg
Foreløpig
tidsskjema:

Registering innen kl. 09.00 søndag. Førermøte kl. 09.30. 1. kval. heat kl. 10.00.
Med forbehold om endringer.
Deltagere er selv ansvarlig for å kontrollere alle opplysninger i førerlisten som blir
publisert før start første heat.
Løpet inngår i en cup på 3 løp, poeng gis ihht til EFRA GP2 og sammenlagt vinner
kåres etter 3dje runde

Resultater:

Publiseres fortløpende etter hver kvalifiseringsomgang og finale.
Resultatene blir lagt ut på www.myrcm.ch etter endt stevne.

Protestfrist/gebyr:

30 minutter etter hvert resultat er publisert.

Påmelding:

http://www.myrcm.ch
Host Innherred RC bil klubb

Påmeld. frist:

12.09.2015

Startavgift:

2WD og 4WD kr 150,-pr klasse, Rekrutt 100,-kr

Ansvar:

Arrangørklubben og deres funksjonærer fraskriver seg ethvert
ansvar for uhell som inntreffer før, under og etter konkurransen.

Overnatting:

Overnattingsmuligheter for telt, campingvogn/-bil fins på baneområdet, 220v og
vann/dusj er tilgjengelig etter avtale.
Hotell og camping i Levanger sentrum.
• Backlund Hotell - 74081600
• Levanger Camping – 40007006
• Overnattingsmuligheter for de som reiser ”lett” fins også på området og
er gratis, eneste forpliktelse er rydding og moppe over gulvet før en
forlater plassen
send en mail til stein.ove.nordahl@ntebb.no for å reservere plass, vi har
15 tilgjengelige plasser. Bruk av kjøkken avtales

Klubbkontakt

Klubbens leder
Stein Ove Nordahl
Stein.ove.nordahl@ntebb.no
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Tlf: 92422483

Klubbens nestleder
Ståle Bergstrand
stale.bergstrand@ntebb.no
Tlf: 41235360
Annet:

Hjemmeside
www.ihrc.no
Her vil du se og få informasjon om klubben og dens aktiviteter

Facebook:
Innherred rc bil klubb
Direktelink: https://www.facebook.com/groups/383626038371535/?fref=nf

Støtt oss med din andel av Grasrotandelen igjennom Norsk Tipping.
Vårt org.nr er 898 201 422

Kioskmeny

Kaffe

kr 10,00

Mineralvann bokser/flasker

kr 20/25

Pølse med brød

kr 20,00

Karbonade med erter og løk

kr 30,00

Smørbrød m/egg-skinke

kr 20,00

Hjemmebakt pizza

kr 20,00

Pommes frites med pølse

kr 25,00

Vaffel med jordbær og rømme

kr 15,00

Kakestykker

kr 10,00

Sjokolade

kr 10,00

NB! Kioskmeny kan variere, ovenstående produkt er de produktene vi til enhver tid har, menyen vil bli
utvidet 
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