Hygge løb D. 27-7-2013 hos Modelbilklubben SOS

Hvilken type bil kan deltage?
1/8 Buggy/Truggy – El/Nitro – Alle bliver kørt under den samme klasse.
Hvem kan deltage?
Alle kan deltage uanset erfaring og udstyr - så længe det er en 1/8 bil.
Der er ingen krav til motor/udstødning/batterier m.m.
Det anbefales at folk selv har AMB tællebrik. Har man ikke sådan en, kan den lånes af klubben.
Løbs afvikling:
1 Trænings heat á 5min
3 Kvalifikations heat á 5min (De 2 bedste er tællende)
A-B-C finaler á 10min (De 2 bedste er tællende)
A-B-C finaler betyder at efter kvalifikations heat bliver man inddelt i en finale, alt efter sin placering.
Alt efter deltager antal. Så kan det være som dette eksempel: 1-5 kommer i A-finalen, 6-10 kommer
i B-finalen, 11-15 kommer i C-finalen, 16-20 kommer i D-finalen osv. osv.
Man køre hver finale 3 gange, hvor sine 2 bedste resultater tæller til hvilken endelig finale plads
man får på dagen. Dvs. man har en vinder af hver af finalerne.
Så selv om man ikke er så god. Så har man mulighed for at vinde 1pladsen i f.eks. D-finalen.
Pokal:
Der vil være pokal til 1plads i hver finale.
Påsætter:
Man skal være påsætter i heat efter man har kørt. Sidste heat er påsætter for første heat.
Pris:
25kr. for medlemmer - 50kr. for ikke-medlemmer - Betales på dagen.
Kiosk:
Der vil være salg af sodavand og øl hele dagen.
Der vil blive tændt op i grillen til middag, hvor folk kan grille deres eget medbragte mad.
Tilmelding:
Skal ske hurtigst muligt og senest D. 24-07-2013 23:59:59 på følgende link:
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=12900&pLa=en
Hele idéen med at afholde dette løb, er at få så mange personer ud af køre som muligt. Samt at de
har det så sjovt som muligt. Derfor vil reglerne være ganske få og simpel for at sikre dette ☺

