Inbjudan till Karlskrona MRK mini-z cup 2018-19.
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Anmälan:

Ska ske senast söndagen innan tävlingen. Se hemsidan för anmälan.
Kostnad 1 klass 50:-, 2 klasser 75:- inklusive frukost betalas innan
tävlingen börjar.
Anmälan sker till varje klass separat och ange enbart frukost till ena
klassen.

Klasser:

2wd stock och en 2wd open. Se regler längre ner.

Hur går det till: Vi kommer köra friträning, 3 kval och 2 finaler per klass.
Klasserna kommer att köras omlott så deltar man i två klasser kan det
bli tätt mellan heaten.
Fördelningen i heat 1 och 2 kommer att baseras på cup totalen
(deltävling 1 förra årets resultat) och omseedning till kval 3.
Kvalen körs i heat om 5 min och finalerna i 10 min. I finalerna kommer
det finns möjlighet att bumpa upp till nästa final.
Förarna är bilvändare till heat i sin egen klass. Undantag är om det i en
klass bara blir förare till 1 heat. Antalet bilvändare per heat kommer
att bestämmas på förarsammanträdet.
Besiktning av bilen ska ha skett innan första kvalet.
Poängräkning
för totalen:

Total resultatet kommer att räknas fram genom att räkna med de 4
bästa deltävlingarnas poäng.

Förtäring:

Försäljning kommer att ske under dagen i ”Kiosken”. Dock kommer inte
den att vara öppen hela tiden utan kommer att öppnas under de längre
pauserna i tävlingen.
Mat i någon enkel form kommer finnas tillgänglig. Beställning tas upp
innan tävlingen startar på tävlingsdagen.

Tidsplan:

8-9 frukost
9-9.59 träning uppdelat i heat. OBS! deltar man i två klasser får man
använda heatet för att hinna provköra båda klassernas bilar.
10.00 Förarsammanträde
10.15 Tävlingen startar
När tävlingen är slut är lite upp till antalet deltagare.
Mer detaljerad tidsplan kommer finnas tillgänglig på tävlingsdagen.

