TÄVLINGSINBJUDAN FOLKRACE
MIDNATTSSOLSCUPEN
Södra Lappmarkens Motorklubb inbjuder till FOLKRACE i
VILHELMINA, midsommardagen 25 juni.

Domare:
Tävlingsledare:
Biträdande tävlingsledare:
Chefstekniker:

Johan Haraldsson

073-830 38 07

Mats Nilsson

0671-21128, 070-532 11 28.

Anneli Seger
Daniel Eliasson

070-679 31 76

0703183977

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan.
Tävlingsform/
Omfattning

FR traditionell. Midnattssolscupen är en nationell tävling med
publik.

Tävlingsbana:

Sibirien Raceway, Övre Lövliden, Vilhelmina, 070-348 03 34.

Tidsplan:

Besiktning i depån:

Förarsammanträde:
Första start:

09.30-11.00(för bilar som bara kör lörd.)

Sista anmälan till besiktning:

10.30

I depån vid sekretariatet

11.15
11.30

Finaler:

Vid fler än 18 deltagare i junior och damklass, körs även Bfinaler.
Runner up i C- och B-final. Alla finaler körs i 5 varv.

Resultat:

Anslås i depån på sekretariatsväggen.

Tävlingens
genomförande:

Midnattssolscupen är en mincup av ett unikt slag. Man kan
,om man önskar, anmäla sig till cupen , köra midsommarafton
i Åsele och midsommardagen i Vilhelmina. Vill man deltaga i
cupen så kör man med samma bil båda dagarna, bilen går
alltså inte på anbud i Åsele, utan efter Vilhelminas tävling ( om
man inte avanmäler sig av någon anledning ).

Tävlingarna i sig är vanliga tävlingar med 3 kval & finaler
både i Åsele & Vilhelmina med hederspriser till samtliga
finalister.
Den som dock kört bäst i cupen belönas med prispengar .
Man anger i anmälan om man deltar i cupen och då betalar
man en avgift på 350kr för båda dagarna.
Önskar man delta i enbart en av dessa tävlingar så går det naturligtvis
bra också, då räknas inga poäng in i cupen & bilen går på anbud direkt.

Samtliga kör tre kvalomgångar i 3 varv, där segraren får 7
p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p och 6:an 1p. Samtliga heat
räknas.
Cuppoängen:

20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3. De 16 första i varje klass får
poäng. 5 poäng till samtliga som deltar i båda tävlingarna.

Särskiljning:

Heat 3, 1, 2, sedan lottning. Lottning sker av sekretariatet.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för alla innehavare av giltig folkracelicens
i följande klasser: Seniorer, Juniorer och Debutanter.

Antal startande:

Samtliga anmälda får delta. Vid färre än 6 veteraner
kör dessa tillsammans med herrarna. (INGÅR I
DAM/VETERANCUP, därför körs klasserna tillsammans, se
PM)

Startordning/
Startuppställning:

Debutanter, Juniorer, Veteraner, Damer, Herrar.
Kvalheaten lottas eftersom. Startspår
lottas vid start i kvalheaten. I finalerna väljs startspår i
förhållande till totala poäng i kvalheaten.

Miljön:

Tänk på miljön, se FRT 9.5. Miljömatta och uppsamlingskärl,
på minst 10 liter, skall uppvisas vid besiktning. Farligt avfall
tas omhand av förarna själva.

Tjuvstart:

De bilar/förare som döms för tjuvstart, tilldöms automatiskt
1p i heatet om detta fullföljs. Tävlande kan annullera tjuvstart
genom att gå tillbaka till sista plats. Därefter är det fullt tillåtet
att börja tävla om poäng igen. I finalheaten sker dock omstart.
Förare med två tjuvstarter i samma finalheat utesluts.

Däck:

I enlighet med FR-reglementet för 2011.

Anmälningsavgift:

Herrar:
250 kr
Damer:
250 kr
Deltar man i cupen kostar det 350 för båda dagarna.
Juniorer: Gratis
Avgiften betalas vid anmälan, tävlingsdagen.

Övrigt:

Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet enl

ÖNBF:s reglemente. Man tar sig ur bilen omgående och
uppsöker läkare.
Anmälan:

Anmälan ska göras på SBF:s blankett eller online.
Den ska vara arrangören tillhanda senast 20 juni 2011.
Södra Lappmarkens MK
Box 100
912 21 Vilhelmina
Delar dam/herr/junior bil, ska detta anges i respektive
anmälan.

Avlysning:

Tävlingen kan komma att ställas in om för få förare anmäler
sig, minimum 28 seniorer.

Priser/Prisutdelning

Hederspriser till alla finalister. Prisutdelning sker efter varje
final. Prispengar till cupvinnarna.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de
tävlandes bilar.

Upplysningar:

Irja Wistemar 070-374 89 10, 0940-551 97.
Sanna Larsson 070-211 58 54, 0940-550 58.

Återbud:

Irja och Sanna.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan.
Deltagande i tävlingen sker på egen risk. FIA, SBF och arrangerande klubb, samt dess
tävlingsledning och funktionärer, frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen
inträffade skador olyckor eller dylikt.

T Ä N K P Å M I L J Ö N OCH S Ä K E R H E T E N !!!
VÄLKOMNA TILL EN FESTLIG OCH FARTFYLLD DAG!!!
www.slmk.vilhelmina.com

