BMW CUP 2018

BMW CUP deltävling 1 och 2
Ring Knutstorp 28/4
Nytt för i år att vi delar dagen med MSCC och körning är mellan
9.00 – 16.00. Detta har visat sig fungera mycket bra, då det finns bättre
möjlighet att umgås med klubbkompisar och stifta nya bekantskaper i depån.
Vi är behov av folk som ställer upp som funktionärer under våra tävlingar!
Alla insatser är uppskattade och brist på erfarenhet är inget hinder.
Startavgift
För medlemmar i BMWSC 2500 kr.(OBS! Om du anmäler dig och betalar till mer än en
tävlingsdag vid samma tillfälle betalar du 2000:-/ tävlingsdag – alltså en rabatt om 500:-/
tävlingsdag.
Startavgifter för alla Tävlingar under 2018:
1-2 28/4 Ring Knutstorp Samarr. med MSCC
3-4
1/8 Ring Knutstorp Sommarträff BMWCS
5-6
2/8 Ring Knutstorp Sommarträff BMWCS
7-8
1/9 Sturup Race Way Samarr. med MSCC

Hela serien:

2500: 2500: 2500: 2500: -

8000kr (Anmälan och betalning senast till 27/4.)

Besiktning
Det är förarens ansvar att ekipaget hinner bli besiktigat under föreskriven tid. Grindarna till
banan öppnas 7.00 och besiktningen startar samtidigt. Besiktning kommer att ske i
maskindepån från 07.00 till 09.00. För att förenkla besiktningen ber vi att MSCC:s deltagare
parkerar närmast startrakan medan BMW parkerar närmast besiktningshallen, se figuren
nedan:
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Preliminärt tidsschema
07.00
07.00
08.20
08.40
9.00 – 10.00
10.00– 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.40
11.40 – 12.00

Anmälan öppnar
Besiktning öppnar
Förarsammanträde – Vid tornet
Funktionärsgenomgång – Vid tornet
BMW, Fri träning
Roadsport A + B, Tidskval 1
Roadsport C + Historic, Tidskval 1
Modsport + RS, Tidskval 1
BMW, Tidskval
Roadsport A + B, Tidskval 2

12.00 – 12.45
12.50 – 13.10
13.10 – 13.30
13.30 – 14.05
14.05 – 14.25
14.25 - 14.50
14.55 – 15.20
15.20 – 16.00
16.20

Lunch
Roadsport C + Historic, Tidskval 2
Modsport + RS, Tidskval 2
BMW, Race 1
Roadsport A + B, Race 10 varv
Roadsport C + Historic, Race 10 varv
Modsport + RS, Race 10 varv
BMW, Race 2
Prisutdelning

Heatindelning och uppställning innan nästa heat
Heatindelningen kommer att finnas tillgänglig på banan. Försök att vara uppmärksam på
turordningen mellan heaten och påbörja line-up för nästa heat inne i maskindepån när
föregående heat har kört ut på banan. En funktionär vid grinden till ”pitlane” kommer att
vinka fram när det är dags att köra ut.

Line-up innan race
När det blir dags för race kommer vi att köra line-up i två led inne i maskindepån. Vi kör ut i
startordning – enl gammal BMW CUP ordning. 2 uppvärmningsvarv – uppsamling vid
”Idioten” – pole håller jämn och lagom takt så att alla hänger med - följt av rullande start vid
grönt ljus/ flagga faller..

Till sist:
•

•
•
•
•

•
•

Ring Knutstorp ställer höga krav på att vi följer deras anvisningar rörande
ljudnivå. Respektera bullerkraven på 95dB (A). Om detta inte efterföljs tvingas vi
att avvisa ekipaget från banan.
Restaurangen håller öppet hela dagen och lunch serveras från 11:30 till 14:00.
Övrig sista minuten information kommer i så fall på hemsidan på fredagen innan
tävlingen.
Anmälan görs vid tornet, gäller både deltagare och funktionärer.
Transponder lånas gratis i tornet.
Förarmöte hålls vid tornet.
Observera att SBF:s miljökrav för uppställning av bilen på tät
presenning/absorberingsmatta måste följas!

Varmt Välkommen!
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