Inbjudan till

Svenskt Mästerskap
Åsum Ring 9-12 Juli 2020

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med dessa tilläggsregler samt Svenska Bilsportsförbundets mästerskapsregler,
nationella och CIK:s internationella reglemente.
Tävlingen är öppen för tävlande med licens utfärdad i land som ingår i CIKFIA
Den som deltar i tävlingen gör det på under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund (FIA, CIK-FIA), Svenska
bilsportförbundet (SBF). Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållandes göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör
namnuppgifterna

Arrangör:
Tävlingsplats
Datum
Organisationskommitte

Observatörer

Kristianstad karting klubb
Åsum Ring Kristianstad
9 Juli- 12 Juli
Magnus Hedman
magnuslhedman@gmail.com
Peter Hägg
peterhagg@live.se
Cecilia Fredriksson
cecilia@hermanssonbolagen.se
Cecilia Fredriksson
Bengt Söderberg
Henrik Sundström
Christer Sjöstrand
Peter Rosinski
Anslås via PM
MagnusPettersson
Yngve Persson
Roger Vinberg
Rune Kostkevicius
Calle Dahlberg
Våg: Meddelas i PM
Start & mål: meddelas i PM
Front fairing: meddelas i PM
Meddelas i PM

Inbjudna klasser
Inbjudningsklass

KZ2, OK, OKJ, S125, J125
Junior 60

Förarlicens

Enligt G 3.2 Rikstävling. Debutanter tillåts inte deltaga

Antal Startande

Endast begränsat i Junior 60 till 34 förare
Urskiljning enligt tidpunkt för anmälan

Administrativ chef
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Domarordförande
Domare
Domare
Teknisk chef
Miljöchef
Säkerhetschef
Banchef
Speaker
Faktafunktionärer
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Tävlingsform:
Tidskörning:
Heat:
Startmetod:
Antal varv:

Enligt SM/nationella regler, PM och officiella meddelanden
Enligt SM/ nationella regler, PM och officiella meddelanden
Enligt SM/nationella regler, PM och officiella meddelanden
Enligt SM/ nationella regler, PM och officiella meddelanden
Enligt SM/ nationella regler och slutinstruktion

Preliminärt tidsschema Onsdag 8 Juli
08.00-18.00 Träning
Torsdag 9 Juli
8.00-18.00 Träning
Teknisk kontroll/ besiktning
Däckutlämning/ Bränsleutlämning
Föraresammanträde enligt PM
Fredag 10 Juli
Träning 1
Träning 2
Lunch
Tidskval
Heat 1
Lördag 11 Juli
Warmup
Heat 2
Lunch
Heat 3
Söndag 12 Juli
Warmup
Second chance
Lunch
Förarpresentationer
Finaler
Detaljerat tidsschema anslås i slutintruktionen eller vid incheckning
Priser:

Pokaler delas ut till de sex (6) främsta i varje klass

Anmälningsavgifter:

KZ2 & OK
OKJ
J125 & S125
Junior 60

Efteranmälningsavgift

3900kr
3750kr
3600kr
3300kr
1500kr

Sista anmälningsdag 30:e Juni, därefter gäller efteranmälan enligt instruktion.
Avgiften ska betalas i samband med anmälan på LoT´s innan anmälningstidens utgång.
Anmälan är inte giltig innan anmälningsavgiften betalats enligt anvisningar
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I anmälningsavgifter ingår utöver deltagande i tävlingen däck enligt SM-reglemente.
Extra tillkommande torrdäck/slicks utöver de som ingår i anmälan betalas via voucher
som finns att köpa i tävlingssekreteriat eller annan plats som anvisas via PM
Detta gäller även Junior 60
För förare med licens utfärdad i annat land än Sverige ingår INTE torrdäck/slicks enligt
SM reglemente.
Voucher för dessa finns att köpa i tävlingssekreteriat eller annan plats som anvisas via
PM
Anmälan:

Anmälan görs via LoT´s https://lots.sbf.se senast 30:e Juni

Avanmälan

Se SM regler
Avanmälan sker via LoT`s konto alternativt per mail till
rune.kostkevicius@outlook.com senast Tisdag 7 Juli för att
erhålla startavgiften tillbaka minus administrativ avgift 700kr
Efter denna tidpunkt anses tävlingen startad

Efteranmälningsavgift

Efteranmälan är öppen 1 Juli tom 7 juli mot en extra kostnad
på 1500kr utöver ordinarie startavgift
Efteranmälda förare riskerar att inte få med sitt namn; anmälare, team mm angivet i
programblad

Avfall

Allt avfall skall slängas i avsedda kärl som är placerade på
depåområdet

Bränsle

Arrangörsbränsle Aspen+ skall användas och köps i samband
med incheckning, säljs i dunk om 25ltr och distribueras via
voucher som säljs i tävlingssekreteriat eller annan plats som
anvisas via PM

Parc Fermé däck

Begränsning av träningsdäck. Under officiell träning tillåts
endast två (2) set torrdäck/slicks samt två (2) set regndäck.
Detta gäller från första träning Torsdag.
Regndäck tillhandahålls inte av arrangören. Däck ska förvaras
under eget ansvar av den tävlande.

Transponder hyra

Transponder finns att hyra mot en avgift på etthundra svenska
kronor (100 SEK). Om transpondern återlämnas trasig står
deltagaren för en ny transponder . Vid användande av egen
transponder ska transpondernummer anmälas i samband med
er anmälan. Deltagaren ansvarar för att lånad transponder
lämnas till arrangören för laddning vid behov.
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Resultatlista

Anslås på den officiella anslagstavlan placerad vid utgången till
Parc Fermé

El i maskindepå

Finns att tillgå för tävlande.

Depåplats

Varje förare får tillgång till en depåplats på 4x5 meter.
Team med flera förare bokar depåplats hos Magnus Hedman
via e-post magnuslhedman@gmail.com

Övrigt

Blå/Röd flagga kommer att användas i samtliga finaler.
Arrangören tillsammans med KU förbehåller sig rätten att
stryka en klass med för få anmälningar.

Betalningsalternativ

På anläggningen kan du betala med kreditkort, Swish eller
kontant.

För information

Magnus Hedman
magnuslhedman@gmail.com
Cecilia Fredriksson
cecilia@hermanssonbolagen.se
Peter Hägg
peterhagg@live.se

Cafeteria/Kiosk

Öppet dagtid/kväll under hela tävlingen.
Mat kommer att serveras i folieform.
Menyer presenteras i slutinstruktionen.

Boende

All övernattning på anläggningen sker på campingen.
Se www.kristianstadkarting.se/Hotels/ för kontaktuppgifter
till hotell.

Camping

Campingplats på Åsum Ring inkl el kostar tvåhundra svenska
kronor (200 SEK) per dygn per husvagn/husbil. Det är inte
nödvändigt att förboka plats på campingen. Det är inte tillåtet
att övernatta i depån.

Under rådande omständigheter rekommenderar SBF att varje förares team får innehåll
2 personer utöver förare.
Vid team med fler än 2 förare inräknas inte teamchef i dessa 2

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska spridningen av Covid-19
Kristianstad Kartingklubb, Förrådsvägen 10, 291 63 Kristianstad
info@kristianstadkarting.se, www.kristianstadkarting.se
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