
 

 

 

 

Sverige Cupen 2016 - Del 1 

Furulund 
Arrangör Furulund RC Klubb 

Datum Lördag-söndag  7-8 maj 2016 

Plats/bana Fururing Raceway 

Banan håller stängt för träning från och med den 25 april fram till tävlingens början. 

Tävlingsledare Mikael Olsson 

Bit.Tävlingsledare    Jenny Pålsson 

Domarordförande Sune Fredriksson 

Race controller Mikael Iregren 

Varvräkning Mikael Olsson 

Miljöansvarig Jonas Johansson 

Besiktning Jonas Johansson 

Klass 1:8 offroad 4wd 

Deltagare Förare med nationell licens. Utlänska förare med giltig licens i sitt hemland får deltaga. 

Utlänska förare räknas inte in i cupsammanställningen . Vid mer än max antal anmälda 

sorteras D- efter anmälningsdatum. 

Max antal förare Max 120 förare. 12 förare i kvalheat och finaler. Vid mer än 96 förare blir det bara 4 kvalheat. 



Anmälan                     Anmälan görs på www.myrcm.ch  från 1 april. OBS sista anmälan den 1 maj som också är 

senaste dagen för avanmälan. Vid utebliven avanmälan kommer anmälnings avgiften ej att 

återbetalas. 

Anmälningsavgift Anmälningsavgiften på 300 kr ska sättas in på klubbens Bankgiro 361-3650 eller Swish 

1230563130 och var klubben tillhanda senast den 2 maj för att anmälan ska räknas som 

fullständig. Därefter avanmäls ofullständig anmälan för att ge plats åt eventuella förare på 

väntelistan. Avanmälan är bindande. Vid utebliven avanmälan debiteras anmälningsavgiften 

enligt RB 2:3.  

OBS! ange: namn, klubb, 6 första siffrorna i personnumret vid betalning. 

Efteranmälan Efteranmälan kan göras till styrelsen@frck.se till en extra avgift på 50 kronor. 

Registrering Vid registrering ska tävlingslicens uppvisas samt eventuellt teamlicens. 

OBS! Skriv ut en pappers kopia eller ta en skärm dump med mobilen på din licens från LOTS. 

Varvräkningssystem RCM ultimate och AMBrc med personlig transponder. OBS! Det är förarnas ansvar att 

transpondern är hel och i övrigt i funktion. 

Regler SBF-/RB- Tävlingsreglemente och det speciella Sverigecupsreglementet, se RB- hemsida och 

1:8 OR. OBS! Indelning i heat enligt SC-reglementet. 

Bilvändarsystem Enligt SC- reglementet, se htpp://radiostyrdbilsport.nu  

Genomförande Tävlingen anordnas i full överensbestämmelser med Svenska Bilsportsförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser och reglemente enligt ovan samt denna tävlingsinbjudan. 

Juniorfinal Ingen extra avgift tas ut av de förare som kör juniorfinalen. 

Uttagna till juniorfinal tas ut genom att efter kvalen tillfrågas de som är 15 år eller yngre och 

som kvalat bäst. Undantagna är direktkvalade till semi. Om någon efter kvartsfinalerna 

bumpar och ej vill delta i juniorfinalen tillfrågas näst rankade förare. 

12 förare som uppfyller kraven får delta. Om det inte finns 12 kvalificerade förare väljer 

tävlingsledare om man kör finalen med färre antal eller ställer in finalen. 

Deltagande förare ska tillse att kurvvakt finns för samma plats som den siffra man har i 

finalen. 

Finalen ska köras över 20 minuter. 

Pris av enklare sort utgår endast till vinnaren av finalen. I de fall en juniorfinal inte körs skall 

pris delas ut till bäst placerade junior i tävlingen. 

 

+35 final Ingen extra avgift tas ut av de förare som kör +35 final. 

Uttagna till +35 final tas ut genom att efter kvalen tillfrågas de som är +35  år eller äldre och 

som kvalat bäst. Undantagna är direktkvalade till semi. Om någon efter kvartsfinalerna 

bumpar och ej vill delta i juniorfinalen tillfrågas näst rankade förare. 

12 förare som uppfyller kraven får delta. Om det inte finns 12 kvalificerade förare väljer 

tävlingsledare om man kör finalen med färre antal eller ställer in finalen. 

Deltagande förare ska tillse att kurvvakt finns för samma plats som den siffra man har i 

finalen. 

Finalen ska köras över 20 minuter. 
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Pris av enklare sort utgår endast till vinnaren av finalen. I de fall en +35 final inte körs skall 

pris delas ut till bäst placerade +35 i tävlingen. 

 

Fri träning  Ingen fri träning. 

Priser Enligt Sverigecupsreglementet. 

Miljöstation Miljöstation finns. Tävlande är skyldig att sortera sitt avfall t.ex. bränsle/dunkar, batteri, olja 

mm vid miljöstationen. Pantburkar och flaskor sorteras på avsedd plats. Se RB 

Tävlingsreglemente RB 0.4.5. 

Mek-område Mekplatser under tak med El 220V finns för alla. 

Rengöring Vatten samt luftkompressor finns. 

Camping Plats för husvagn, husbil och tält finns på området mot en avgift 125:-/natt inklusive el 

dygnet runt. Camping endast på anvisad plats. Betalas på fredag alt lördag. 

Bokning: styrelsen@frck.se 

Service Dusch och toaletter  finns på banans området. 

Logi Torget Vandrarhem & Lågprishotell http://www.torgethotell.com/ 

 Wirketorp Landsbygdshotell http://www.wirketorp.se/ 

 Dahls Hotell http://www.dahlshotell.se/ 

 Barsebäcks Vandrarhem http://barsebacksvandrarhem.se/ 

Kiosk Servering av frukost, lunch med varmmat samt tilltog och dricka. 

Övrigt Resultat och info anslås fortlöpande på anslagstavlan samt på monitorer. 

Prel.Tidschema Heatlistor och detaljerat tidsschema anslås på fredags eftermiddagen. 

Ansvar Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 

Svenskabilsportsförbundet (SBF), Specialidrotts-distriktsförbundet (SDF), arrangör eller 

funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som 

under tävlingen drabbar deltagaren. 

 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 namnuppgifter. 

Säkerhet Reglementsenligt avstånd mellan husvagnar/husbilar/tält kommer att tillämpas. 

 Öppen eld är ej tillåten. Grillning ska ske på ett säkert sätt i medhavd grill. 

 Rökning ej tillåten i depån. 

 Brandsläckare, brandfilt och sjukvårdväska finns på plats. 
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Adress Märkesvägen 2, 24465 Furulund  

Arrangörsansvarig Furulunds RCK - Styrelse 

                                       Kontakt: styrelsen@frck.se 

Hemsida www.frck.se 
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