Förarsammanträde deltävling 2
Alla förare/målsman ska läsa detta!
P g a rådande omständigheter med fortsatt hög smittspridning så kommer vi inte ha ett
fysiskt förarsammanträde på plats i Hammarstrand.
Detta meddelande ersätter förarmötet.
Välkommen till Ragunda SK som arrangerar deltävling 2. Det är med stor glädje vi bjuder in
till denna tävling, ska bli mycket trevligt att se alla tävlande igen!
Tävlingsledning
Domare: Kent Nordin 070-3096148
Tävlingsledare: Mattias Lepistö 070-5878254
Säkerhetschef: Lars-Göran Forslind 070-3639878
Depåvärd: Mattias Nilsson 072-5326663
Kontaktperson under tävlingsdagen: Börje Amrèn 070-2142107
Starter: Jonas Selander
Sjukvårdare: Finns vid byggnaden bredvid liften.
Alla i tävlingsledningen kommer att ha märkta västar med respektive funktion.
Tidsplan
Anmälan 07:00-09:00. Max 2pers i lokalen (kön stannar utanför).
Besiktning 07:00-09:15. Bara förare samt besiktningspersonal.
Startljus/startprocedur visas 09:30 vid starten.
Nytt för iår, ”tjuvstartsflagga ersätts med blinkande ljus på en stolpe som sköts av starter”
Mastervarv för barnklassen 09:45, uppställning på rad efter funktionär vid starten,
barnklassen kommer inte åka hela banan på grund av att det blir för brant för dessa skotrar.
Därför krävs ett mastervarv.
Se till att ni går banan innan 09:30.
Första start 10:00.

Omg 1 & 2 körs direkt efter varandra, en kortare paus innan omg 3 följt av en lunchpaus
innan finalerna drar i gång.

Anslag
Vi kommer inte ha en fysisk anslagstavla på plats.
Heatindelning/resultat kommer anslås på guldhjälmscupen.se (Personal vid startfållan
kommer ha en lista om förvirring skulle uppstå)
Prisutdelning
Kommer ske nere vid arenan när ni kommer på retur från respektive kört heat i finalerna.
Därför är det viktigt att hålla positionerna efter målgång i den mån det går. Tänk på att hålla
avstånd på returkörningen då det kan vara halt! Barnklassen kommer få pris efter deras sista
heat. Samma gäller ungdomsklassen förutom de som kör runner up, de får pris efter sin
körda final.

Skulle det uppstå oklarheter eller missnöje av något slag under dagen, så skäll inte på
första bästa funktionär med väst! Alla funktionärer är där för eran skull! Sök istället upp
domare eller tävlingsledare så kommer vi hjälpa dig på bästa sätt.

Om du har frågor innan tävlingen så tveka inte att ringa Börje 070-2142107.
Slutligen önskar vi i Ragunda SK alla tävlande lycka till! Vi vill se schysst racing och en vänlig
ton i depån! Ses på lördag =)
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