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Lidköpings R/C Klubb inbjuder till 

MSEC deltävling ”4” 2017/18. Tävlingen kommer att köras på klassiskt vis 
med provisorisk bana i sporthall. 

 
Kontakt:  Fredrik von Elling 
 Tel: 0701 – 47 85 72 
 E-post: track@lrck.se   
 www.lrck.se  
 
Plats:  LRCK provisorisk inomhusbana 
  De la Gardiegymnasiet Sporthall 
  Silversköldsgatan 5, 531 50 Lidköping 
 
Klasser:   1:10 Touring Modified 
  1:10 Touring Pro Stock 13,5T 

 1:12 Track 10,5T 
  1:10 Formula 1  
   
Deltagare:  Förare med för året giltig nationell licens eller U-licens, samt utländska förare med i landet 

nationell licens. 
  Max 64 startande totalt. Gallring efter registreringsdatum.  
 
Reglemente: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska  

Bilsportförbundets (SBF) nationella tävlingsbestämmelser, tilläggsregler för MSEC 
(www.facebook.com/groups/754052814741405), samt restriktioner gällande för lokalen och 
banan. (Vi rekommenderar att läsa cupinbjudan för 2017-2018 års reglemente) 
 

Fri träning: Fredag 29/12 2017 mellan kl 10:00-17:00.  
 

Preliminärt tidschema: Fredag: Banan stängd.  
 Lördag: Fri träning 07.00-07:55.  

Heatträning Start 08.00: 2st heatträningsomgångar. 
 
Tävlingsform: Omseedning sker efter heatträning. (Tre snabbaste sammanhängande varven) 
 Kval: Delayed start enligt föregående totalresultat. 

Kval och final: Max 8 förare per heat och final om inte annat föreslås vid förarsammanträde. 
Bilvändare: Föregående heat 

  
Priser: 1-3 i A-finalen, segrarna i underfinaler, bästa förare med D-licens samt bäst U-licens. 
 
Tävlingsledare: Christer Ohlsson 
 
Domarordförande: TBA 
 
Race Controller: Mikael Iregren  
 
Miljöansvarig: Patrik Nilsson 
 
Besiktningsansvarig: TBA 
 
Varvräkning: AMB RC4 med RCM. 
 Egen transponder. Inga lånetranspondrar finns att tillgå.  
 
Startavgift: 250kr för samtliga klasser.   
 
Anmälan: Anmälan sker via MyRCM. 
 www.myrcm.ch (sök på MSEC Deltävling 4 - Lidköping) 
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Sista anmälningsdag: Oss tillhanda senast 7/1 kl. 23:59 
 
Övrig anmälan: Vid för sent inkommen anmälan, efter 7/1 debiteras 100kr i efteranmälningsavgift. 

Avanmälan efter 11/1 debiteras hela anmälningsavgiften. 
 
Bana: Nålfilt, medurs körriktning. 
 
Resultat: Anslås löpande på LRCK’s resultattavla samt på MyRCM. 
 
Avlysning: Vid färre än totalt 20 anmälda den 28/8 kan tävlingen avlysas. 
 
Däckslipning: Sker på utmärkt plats i depån. 
 
Miljö: LRCK bistår med miljöstation för anläggningen. 

I enlighet med SBF:s miljöpolicy ser vi att ni använder egen frottéhandduk eller motsvarande 
under era fordon på mekborden. 
Ingen användning av aerosol-produkter av något slag är tillåten i lokalen, det vill säga 
produkter som bildar en form av dimma 
(www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aerosol). Kontroll sker löpande under 
dagen. Om någon ses använda aerosoler utfärdas en varning vid första tillfället. Vid andra 
tillfället utfärdas en bestraffning av tävlingsledningen.  
Endast däcksoppor som har blivit godkända i cupreglemente får användas under träning och 
tävling (http://www.mellansvenska-elbilscupen.se/17-18/MSEC-SSIC-17-18.pdf) 
Bestraffning kommer utfärdas vid användande av annat än godkända däcksoppor. 
Innan bil ställs ned på banan ska all däcksoppa vara avtorkad  
Däcksoppa får inte “gnuggas” av på banan utan görs separat på avsedd/uppmarkerad plats 
utanför banan. Detta gäller för samtliga klasser. 

 
Kiosk: Lättare kiosk kommer att finnas. Kort, kontant samt swish-betalning accepteras 
 
Ansvar:  Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 

Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling 
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 
namnuppgifterna. 

 
Boende:  Stadshotellet Lidköping http://lidkopingstadshotell.se  
 Best Western Plus Edward Hotel http://www.edwardhotel.se 
 Hotell Läckö http://hotellacko.se/sv  
 Hotell Rådhuset http://hotellradhuset.se/  
 Park Hotell http://www.parkhotellidkoping.se/sv/default  
 Lidköpings Vandrarhem http://www.lidkopingsvandrarhem.com/sv  

 

 

 

 

 

Ta med egna mekbord, stolar och förlängningssladd. 

 

LRCK hälsar tävlande med familj hjärtligt välkomna. 


