
  

MHF Skarpnäck inbjuder 4 - 5 Juni 2022 till SC klasserna 
1:8 IC Track 1:10IC Nitro Touring och 1:10 EL Touring 

(kör endas lördag den 4. Juni)   
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) regler för 

Radiostyrd Bilsport (RB) och RB’s reglementen 2022 samt denna tävlingsinbjudan. 
 
 

 

Arrangör  MHF Skarpnäck 

Bana   Flatenbanan – körs moturs 
Plats  Ältavägen 301, 128 30 Skarpnäck 

Datum  2022-06-04–05 

 

Tävlingsorganisation: 

Tävlingsledare Bosse Hagberg 
Racecontroller Kim Lindgren 
Domare på distans Christer Olsson 

 
  

 

Klasser 1:8 TR  
1:10 NT 
1:10 Eltouring (kör endast lördag 04.06) 

 
 

Tidtagning  AMBrc med RCM administrationsprogram RC4-dekoder. Egen  
transponder gäller, inga lånetranspondrar finns att tillgå. 

 

Startmetod   Flygande start vid kvalen och Flagga alternativt signal vid finalen. 
 

Deltagare Max antal deltagare 70 totalt, gallring efter anmälningsdatum. 
.  
Licenser Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell -licens (N) och Debutant-

licens (D). 
 

Anmälningsavgift 430kr. Körs flera klasser tas samma avgift ut för varje klass. 

Anmälan Sker på MYRCM  Anmälan ska vara inne senast fredagen 27 maj 2022  

Efteranmälan i mån av plats till nilsson.veronica1@outlook.com 

 

Betalning  På plats i samband med registrering – swish. 
 



Sista anmälningsdag Senast Söndag den 29/5 skall anmälan vara registrerad för att anses vara i 

tid. Efteranmälan erbjuds i mån av plats +50kr/klass. Avanmälan efter 29/5 
debiteras hela anmälningsavgiften. Om förare uteblir och ej avanmält sig 
debiteras hela anmälningsavgiften. 

 

 
Avlysning:  Avlysning kan ske i klasser där deltagarantalet inte uppnår 5st i respektive 

klass vid anmälningstidens utgång. Eventuell avlysning meddelas senast 

onsdag 1 juni 2022 via mail registrerad vid anmälan. 

 
 

Följande gäller  
Heatträning  2x7 min (Nitro) 

2x7 min (EL) 
Omsidning kan ske efter Heatträning. 

 Kval 5x4 min (Nitro) 
3x5 min Round by Round varav de 2 bästa räknas (EL) 

 

 Underfinaler 20 min (Nitro) 
3x5 min (EL) 

 

 Final 45 min (Nitro) 
3x5 min (EL) 

 
  

Tidsplan 
Preliminär tidsplan Fredag:  Fri träning   10:00 – 21:00 

 

Lördag: Fri träning   07:00 – 07:50  

                           Besiktning /Registrering    Öppnar 08:00 

Heatträning   08:00 – 12:00 

Förarsammanträde     12:30  

Kval/delfinaler 1:10 Eltouring 13:30 – 19:00 

45 min lunchpaus  

B-final  

Fri träning    19:00 – 21:00  

 

Söndag: Fri träning   07:00 – 07:50 

Förarsammanträde    08:00 

Finaler /finalträningar  08:30 – 15:30 

45 min lunchpaus 

Prisutdelning   16:00  

 

 
 

Vidare tidsschema kommer att anslås på MyRCM och på plats. 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.  
Vid regn flyttas kvalen inte till nästa dag. 
 

Tekniska regler Enligt SBF:s reglemente samt tekniska klassreglerna för RB.   
 

Däck 1:10Eltouring Enligt gällande SBF reglemente. För Eltouring gäller följande däck. 

 



 

EXP EVO-R2 Pro compound Pre-glued set Touring Car Rubber tires 24mm 

36deg. 4pcs (SBF) enligt cupregler. (Art nr EXP-36R2PGSX-SE) 

Två set till kval och ett extra till A-finalister  
 

Besiktning Regelmässig besiktning av bilarna kommer att utföras. Efterbesiktning 

kommer att ske.  
 

Resultat/publicering Anslås löpande på resultattavla i depå och på MyRCM. Anmäld deltagare 
medger publicering och databaslagring av personuppgifter på klubbens 
internetsida. 

 

Licenser  Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell/Debutant licens.  
 

Priser Pokaler utdelas till förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats, samt kval snabbast (TQ) 
i respektive klass. I Eltouring erhåller segraren av varje underfinal pris. Bästa 
debutant i varje klass kommer att premieras. 

 

 

Ansvar Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska 

Bilsportförbundet nationella tävlingsbestämmelser och reglemente enligt 

ovan samt denna tävlingsinbjudan. “Den som deltar i tävlingen gör detta 

under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 

inte göra 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 tävlings arrangörens dataregister samt att arrangören, inom 

ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namn 

uppgifterna. 

 

Säkerhet och miljö  - Svarvning av däck sker på utlyst plats.. 

- Mekplatsen städas av efter avslutad tävling av föraren. 

- Soptunnor finns för brännbart och pant burkar/ flaskor. 

- Miljöstation för bränsledunkar, olja och batterier 
 

Rökning I depå/ klubbhus samt bandepå råder totalt rökförbud. Rökning får endast 
ske utanför dessa områden. 

 
Kiosk   Klubbens cafeteria är öppen för försäljning av mat, dryck, smörgåsar och 

godis etc.  
 

Logi begränsad antal husvagnsplatser finns att hyra i anslutning till banan – 
150kr/dygn inklusive el.  
Dessa platser bokas och tilldelas enligt principen ”först till kvarn”. Bokning 
av dessa görs till Veronica Nilsson via e-post 
nilsson.veronica1@outlook.com   
I övrigt hänvisas till Stockholms utbud av hotell och campingplatser. 

 

Övrigt Banpreparering sker enligt utskottets rekommendationer.  
Start av bilar, varmkörning och däckslipning sker utanför depåområdet för 
där avsedda plats. 

 

https://nettorc.com/sv/p/0037e873bf2b4039924ca8da008e435f/Sweep-Sverigecupen-Touring-Car-Asphalt-Rubber-tires-set-36deg-4pcs-SBF-EXP-EVO-R2-Pro-compound-Pre-g?fbclid=IwAR30v_FKnBSNPlaHeHdfLp_S8hN0bwrUkyQ6kjtVvlNfi78aVqwCM2KKKaE


Information  Delges löpande på MHF- Skarpnäck’s facebook sida. 

https://www.facebook.com/groups/mhfskarpnack/ 

Vid övriga frågor, kontakta Veronica Nilsson 

nilsson.veronica1@outlook.com; mobil 072 021 2212 

 
 
 

Besök Facebook eller hemsidan för senaste nytt – www.skarpnack.nu 

 

Välkommen! 
 

 

https://www.facebook.com/groups/mhfskarpnack/
http://www.skarpnack.nu/

