
 

 

Sydcupen 2016, del 3 
 

Arrangör:              Furulunds Rc Klubb 

Datum:  2016-08-06, lördag 

Bana: Fururing Raceway. Banan körs medurs och består av lera, 

betongplattor, asfalt, trä, natursten och konstgräs.  

Längd ca 350 meter. 

Stängning: Banan kommer stängas för träning från 2016-08-01 

Tävlingsledare: Mikael Olsson 

Racecontroler: Fredrik Jarnerup 

Domarordf: Sune Fredriksson 

Varvräkning: Mikael Olsson 

Besiktning:  Vakant 

Miljöansvarig: Jonas Johansson 

Klasser:  1:8 Buggy (nitro) och support klass 1:8 Buggy (el) 

Tävlingsform: Enligt nationella reglementet för 1:8 och de tilläggsregler 

som finns att läsa i den gemensamma inbjudan 

Tidsschema: Registrering och besiktning 07.00-09.00. Första tränings 

heatet 08.00. Ett definitivt tidsschema kommer att 

finnas på http://www.myrcm.ch/ett dygn innan tävlingen 

och anslaget vid banan på tävlingsdagen 

http://www.myrcm.ch/


Bilvändare: Se Sydcupens gemensamma regler 

Deltagare: Tävlingen är öppen för alla med 2016 giltig SBF-licens 

N/D-licens och Utbildnings intyg i båda två klasser. 

Utländska förare får starta i tävling men deltager ej i 

den totala Sydcupen 

Anmälan: Sker på www.rc-championship.info från 1 juli senast 

2016-08-02 

 OBS! Anmälan är bindande 

Betalning: Betalning: Swish: 1230563130 eller Bankgiro 361-3650 

I meddelandet skriv ditt namn och klubb 

Antal startande: Max 72 st 

Startavgift: Förare med N/D-licens 250 kr, förare med 

utbildningsintyg 100 kr 

Efteranmälan: Extra avgift 100kr 

Transponder: Personlig 

Priser:                          1:8 Buggy Nitro - 1, 2, 3, 4, 5 + TQ 

Lilla Syd Cupen - 1, 2, 3  

Bästa debutant - Bästa junior - Bästa 40+ 

                                                1:8 Buggy EL  - 1, 2, 3, 4, 5 + TQ 

                                                 Extra priser i deltävling 3 i Furulund: 

                         1:8 Buggy Nitro Mekaniker - 1, 2, 3 

Lotteri av priser bland de deltagare som stannar kvar på 

prisutdelningen och dessa skall hämtas personligen. Faller 

lotten på någon som åkt hem eller som redan fått ett 

utlottningspris så dras en ny vinnare                      

Miljö: Furulunds Rc Klubb är miljögodkända av 

Riksidrottsförbundet och har miljöcertifiering. Avfall 

ska läggas i för ändamålet framsatta kärl 



Ansvar: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s 

nationella tävlingsbestämmelser och reglemente samt 

inbjudan och tilläggsregler. Deltagande i tävlingen sker på 

tävlandes egen risk. SBF, klubben och dess 

tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar 

för under tävlingen inträffade skador , olycksfall el dyl. 

Deltagande har genom sin anmälan att delta i tävlingen 

samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 

registreras i arrangörens dataregister och att 

arrangören inom ramen för sin verksamhet oavsett media 

offentliggör namnen. 

Service: Mekeplats under tak till alla, el i depå, toaletter och 

duschar samt tryckluft finns.  

Kiosk med enklare servering, som korv, pirog, pizza 

hamburgare, läsk och kaffe mm.  

El till husvagn/husbil finns. Boka gärna camping i förväg, 

avgift 125kr/dygn. styrelsen@frck.se 

Viktigt: Läs igenom de gemensamma reglerna för syd cupens 

tävlings och tilläggsregler. 

     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. 

        Logi                  www.torgethotell.com/ 

                  www.dahlshotell.se/ 

     Adress                  Märkesvägen 2, 24465 Furulund  

     Arrangörsansvarig      Furulunds RCK - Styrelse 

mailto:styrelsen@frck.se
http://www.torgethotell.com/
http://www.dahlshotell.se/


                                           Kontakt: styrelsen@frck.se 

                              Hemsida: www.frck.se 

                                            Facebook: Furulunds RCK Radiostyrd Bilsport 
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