inviterer til:

Norgescup #2 1:12 track
Minicupen #3
med supportklasse F1
18 februar 2018
Kontaktperson:

Jonas B. Ramsrud, 92453745, jonas.ramsrud@gmail.com

Klasser:

NC: 1:12 track. Support: M-chassis og F1

Sted:

Nordre Sørum Gård. Jørgen Moes vei 153, 3513 Hønefoss

Banen:

200m2 nålefilt-teppe.

Løpsleder:

Jonas B. Ramsrud.

Juryleder:

Lars Ivar Rønning.

Løpskategori:

Norgescup.

Løpsoppsett:

Kvalifisering kjøres som round by round med 2 av 3 beste tellende. 2 av 3 beste finaler
tellende. Inntil seks biler i heatene.

Førerklasser:

Deltakere i NC må ha gyldig lisens og medlemskap i klubb tilknyttet NMF. Lisensen skal vises
ved registrering. Supportklasser er åpne for alle.

Antall førere:

Det kreves minimum fem førere i den enkelte klasse for at løp i klassen skal bli avviklet. Er
det ikke nok førere 11. februar 23:59 slettes klassen(e).

Reglement:

Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med NMF/RSM sine nasjonale
konkurranseregler, samt tilleggsregler og sunn fornuft.
M-chassis og Formel 1 kjøres etter regelverket til Minicupen.

Påmelding:

Påmelding gjøres på påmelding.honefossrc-klubb.no (MyRCM)

Påmeldingsavgift:

NC 250,- Halv pris for juniorer (u18). Support klasser 150,-

Påmeldingsfrist:

Senest onsdag 11. februar 23:59. Påmelding etter fristen får et gebyr på 100,-.

Tidsskjema:

Banen er åpen for trening lørdag 12:00-18:00++. Vanlig treningsavgift (ikke-medlem 100,-).
Søndag:
Registrering:
08:00 – 09:00
Fritrening:
08:00 – 09:30
Førermøte:
09:35 – 09:45
Start første heat:
10:00

Tidtakingssystem:

MyLaps RC4. Oppgi ditt transpondernummer ved registrering.

Resultat:

Resultater offentliggjøres fortløpende etter hvert heat.
Finaleresultater offentliggjøres når protesttiden er ute etter gjeldende regler.

Premiering:

Topp 10 1:12 track og juniorer. Minicupen har egen premiering på finalen.

Annet:

Kiosk med godt utvalg av kald og varm mat. Det skal brukes pit matte/håndkle på
mekkebordene. Batterier skal lades i LiPo bag.

Ansvar:

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

Overnatting:

Overnattingsmuligheter i nærheten:
- Hotel Ringerike (gamle Comfort). Bestilles på booking.ringerike@choice.no og oppgi at
det er i forbindelse med løpet. Enkeltrom 690,-, dobbeltrom 890,- og trippelrom 1250,-.
- Grand Hotel
- Sundvolden Hotel
- Ringerike Gjestegård

