Faktafunktionärer:

Meddelas i PM 1

Depåchef:

Meddelas i PM 1

Mediaansvarig:

Alf Litzén, tfn. 0705 67 59 04

Deltagare:

Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk/NEZ-licens
gällande för Crosskart. Samtliga förare som anmält sig före
anmälningstidens utgång bereds plats till start.

Klasser:

85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+ samt Min

Tillåtna fordon:

Enligt reglemente för Crosskart 2013.

Anmälan:

Anmälan skall vara Haninge MK tillhanda senast fredagen den 10/6
2013. Anmälan sker online på www.datapolen.se eller på SBSF:s
anmälningsblankett för crosskart under adress:
Haninge Motorklubb
Åvavägen 27
137 95 Österhaninge
Startbekräftelse och resultatlistor kommer att finnas på www.datapolen.se
och www.haningemotorklubb.se.
Inga start och resultatlistor kommer att sändas ut per post.

Anmälningsavgifter:

Mini 200 SEK, 85cc 400 SEK, 125cc 400 SEK, 250cc 650 SEK,
650cc 650 SEK, 45+ 650 SEK
Efteranmälan extra 300 SEK.
El i depån 300 SEK (bokas på anmälningsblanketten).
Avgiften betalas vid den administrativa incheckningen.

Återbud:

Återbud meddelas senast 24 timmar före första start på telefon
0706 58 27 10
Återbud senare än 24 timmar debiteras enligt gällande SM/JSM reglemente.

Avlysning:

Haninge Motorklubb äger rätt att i samråd med Crosskartutskottet besluta
om avlysning av tävlingen vid för få anmälda eller i händelse av
Force Majure.

Reklam:

Enligt reglemente för Crosskart 2013

Träning:

Obligatorisk träning enligt bestämmelserna i 2013 års SM/JSM reglemente.

Miljö:

Enligt Crosskart reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån.
Allt som tagits med till tävlingen skall tagas med hem igen.
Vätskeuppsamlare och presenning skall finnas under tävlingsfordonen.

Tävlingens genomförande: Tävlingen genomförs enligt SM/JSM reglementet för Crosskart 2013.
Startordning i kval och finaler: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+.
Samtliga kvalheat körs 4 varv och finalerna 6 varv.
Mini, kör 2 varv. (uppvisning ).
Banlängd 942 meter, grus och asfalt.

Tidplan:
Fredag 14/6 Depån öppnar 14.00
Anmälan och besiktning 18.00 - 21.00.
Lördag 15/6 Anmälan och besiktning 06.00 - 07.30
Förarsammanträde vid klubbhuset 07.30 (obligatoriskt).
Obligatorisk träning klassvis 08.00 - 09.15
Första start 09.30.
Resultat:

Resultatlista anslås efter avslutat kvalomgång på den officiella
anslagstavlan i depån.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker vid klubbhuset 30 minuter efter resultatlistans
fastställande. Priser enligt gällande SM/JSM reglemente 2013, samt
tävlingsregler för respektive cup.

Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta på eget ansvar och på egen risk.
SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande
göras ansvariga för person eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.

Bränsle 85cc och 125cc:

Bränsle skall köpas på OKQ8 Nynäsvägen. 132, pump nr: 1
Länk till bensinstationen. http://kartor.eniro.se/m/a0Axq
OBS! Kvitto ska uppvisas vid besiktning.

Övrigt:

Till varje tävlande får fritt tre mekaniker/medhjälpare komma in på
tävlingsområdet. Övriga erlägger full entré.
Glöm inte medförsäkringsanmälan som lämnas vid incheckningen.
All cykel och mopedåkning inom depåområdet är förbjudet.
Grillning får endast göras på anvisat plats.
Tystnad i depå senast 23:00
Deltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i
tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen
för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Välkommen till Högsta
Organisationskommittén / Bill Södermark, Annelie Lundmark,
Kent Lundmark, Kjell Svedin, Peter Sielck, Alf Litzén, Ulf Larsson,
Rose-Marie Eriksson, Per-Arne Thyllman, Ulrika Ekberg,
Yngve Ekberg, Åsa Rosén, Ilona Hallberg, Matias Andegård-Lindbäck.

