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Inbjudan till MKR 3
3-4/6 2017
Tävlingsarrangör:
Tävlings kommitté:
Tävlingsledare:
Biträdande Tävlingsledare:
Domarordförande:
Tekn. Chef:
Faktafunktionärer:
Observatörer:
Miljöansvarig:
Faktafunktionär F.F
Tävlingsform:
Anmälan/Besiktning

Rättvik Racing Klubb
Lars Nåtfors, Mats Målare, Christer Backollas, Kent Enström
Thea Petersson
Se slutinstruktion
Roger Johansson
Lördag Jimmy Gunnarsson Söndag Jimmy Gunnarsson
Start & Mål samt Vågmästare: Se slutinstruktion
Se slutinstruktion
Kent Enström
Lördag: Se slutinstruktion
Söndag: Se slutinstruktion
Nationell tävling ingående i MKR-serien
Fredag 18.00-19,30 Lördag 06.30-07.30 och efter pris utdelningen lördag.
Söndag 06.30 – 07.30

Antal Varv:
Cadetti 4 varv vid 6 tillfällen
Micro. Final 7 varv, Förfinal 6 varv, kval är 6 varv
Mini Final 12 varv, Förfinal 10 varv, kval är 8 varv
Junior 60 lika som Mini
Junior 125 Final 16 förfinal 12 varv kval 10 varv
Senior 125 Final 18 varv, Förfinal 16 varv, Kval är 10 varv
DD2 Final 18 varv Förfinal 16 Kval 10 varv
KZ2 , Final 18 varv, Förfinal 16 varv, Kval är 10 varv
Förarsamanträde:

kl. 07,45 Lördag och Söndag på start o målrakan.
Kom i god tid till förarsamanträde så att ni hinner skriva på närvarolistan. Inget upprop kommer att
ske. Obligatorisk närvaro. Se KA5.11 D

Tävlings plats:
Telefon tävlingsdagen:

Siljan Ring Rättvik Brändavägen 51. 79532 Rättvik , se karta på hemsidan.
0248-129 66

OBS: Alla tider är cirkatider

08.15-10.30 Träning klassvis enligt anslag 2x9 min
10.30-17.30 Kval, försök 1, Lunch, försök 2, Finaler
Ca: 18.00 Prisutdelning

Tävlingsklasser:

Lördag: Cadetti, Micro, Mini, Junior60
Söndag: Junior 125, Senior 125, DD2, KZ2
Uppdelning i grupper anslås på tävlingsdagen (ev. förändringar klasser/dagar meddelas i slutinstruktion)

Extra träning
Blå/röd flagga:

Extra träning Söndag 28 maj 09,00-15,00 pris 200kr
Användes i finaler

Tävlingen är öppen för förarkategorierna: I, N, D. Antal enligt banlicensen. Metod för ev. gallring är anmälnings datum.
Olycksfallsberedskap:

RescueRENT

Tävlingsdeltagare och
funktionärer:

Har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett
mediaform offentliggör namnuppgifterna.

Depå:

Endast tält och serviceutrustning är tillåtna i depåområdet under tävlingstid. Användning av cyklar, moped,
hemmagjorda depåfordon rollerblades, skateboards samt andra jämförbara fortskaffningsmedel/utrustningar
som utgör fara för tävlingsdeltagare publik och funktionärer Får ej vistas i depå eller tävlingsområdet under
tävlingsdagen . OBS! Inget boende i depån
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El i depån

Pris 100/dag (FÖR DEN SOM ANVÄNDER EL MEN INTE BETALAR AVVISAS.)

Depå Chef:

Lars Nåtfors 070-414 03 35

Miljökrav:

Vi tillämpar Sopsortering blå tunnor uppmärkta för olika sorters sopsortering.
Miljöstation finns i depån.

Övrig information:

Transponder SKALL sitta på fordonet vid första träning.
Blåröd flagg kommer att användas vid finaler
Klubben har bärgare som åker ut och hämtar INGA kart vagnar ute på banan.
Migsvets , kompressor, Rökning förbjuden i depån.
Ljusstart kommer att användas i alla klasser.

Officiell anslagstavla:

På södragaveln på depåhuset

Anmälningsavgift:
Betalning:

700 kronor , Cadetti 200 Kronor
Kontant vid incheckning.

Anmälan:

OBS ENDAST WEB anmälan via MKRs: hemsida (med tag i fyllda anmälningsblanketter)
Efteranmälan i mån av plats

Ansvar och avlysning:

Tävlingsledningen äger rätt att efter Domarordförande godkännande avlysa tävlingen som helhet eller viss
klass.

Speaker:

Robert Sandin

Cafeteria:

Öppet Lörd –Sön 06,30-20,00 frukost/kvällsfika, korv, hamburgare, glass, läsk, kaffe, m.m. på
tävlingsdagarna.
Lunch Lördag och söndag av Kuprik

Toaletter/ Duschar :

I huvudbyggnaden.

Camping:

På anvisad plats, OBS inget boende i depån.

Parkering:

Dragbilar, lastbilar, skåpbilar, bussar, släpvagnar och liknande skall parkeras på anvisad plats under
kraftledningen vid infarten

Fredagskväll:

Ni kommer fram på den 1100 meterlånga grusvägen som leder fram till maskindepån och banan. Där möts ni
av personal och blir tilldelade depåruta och anvisade till campingen och var parkering för dragbil eller släpvagn

Från kl. 08,00-tills tävlingsdagens slut tillåts INGA fordon att parkera efter grusvägen eller att blockera för utfart,
utan får vänta vid industriområdet tills tävlingen är slut .
Upplysningar:
Återbud:

Christer Backollas 070-581 03 23
Kostnadsfritt fram till kl. 24.00 den 2/6 2017. Till Christer Backollas 070581 03 23 eller Email till
gokart@rattvikracing.se Därefter faktureras startavgiften om inte giltigt förhinder
kan påvisas vid utebliven ankomst.

VÄLKOMNA

”Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund (FIA, CIK-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.”
”Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.”

