
    
 

Tydliga siffror på MCns alla 3 nummerskyltar  
Färgerna måste urskilja sig mot varandra, bakgrund och siffror då varvräkningen sker manuellt.  

Se till att nummerskyltarna är rena innan start i båda heaten. 

www.rattvikboda.se 

Klubbmästerskap 2022 

Klubbmästerskapet omfattar 5 deltävlingar, dubbla heat på 
avslutningsdagen, alla heat räknas. 
 

I år är vårt KM återigen öppet för icke medlemmar,  (startavgift icke medlem 150:-) 
men för att räkna resultat i klubbmästerskapet krävs licens för RBMK och betald 
banavgift, gäller ALLA. 
 

Start 18:00  
Alla startande måste ha en flaggvakt med sig!   
Förare  från 12- år måste uppvisa en giltig Svemo licens 

Årets medlemsavgift 150:- samt Banavgiften på 500:--  

Flaggvakter står under heat 1+5 eller heat 3+4 

ALLA har med sig minst en funktionär annars ingen start. 

Heat 1   Stora hjul  full bana  10min+2 varv  

Heat 2   Mini, knatte och nybörjarare 5 varv på kullen med flaggstart. 

Heat 3   Guldhjälm 65/85 (prisbedöms separat) Kortad bana. 10min+2 varv.  

Heat 4   85 Ungdom   full bana  15min+2varv.  

Heat 5   Stora hjul heat 2  10min+2 varv. 

Anmälan på plats och i god tid innan start. 16:30 till 17:45 I kiosken tänk på avstånd i kön och visa 
respekt för de som jobbar frivilligt med anmälan.  

Förarmöte utanför kiosken 17.55. 

Träning. 
Träning från 17:15 stora börjar träna 15 min 17:30 träning små. 17:45-17:55 träning eftersläntrare. 

Ingen träning ingen start. 
 

Poäng: 40, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 20, 19, osv 

Vid lika poäng så gäller bästa individuella placering och om lika poäng kvarstår efter 
det så är finaldagens sista heat avgörande. 

Sista KM körs med dubbla heat.  
Tävlingsdagar 2022 

  

  Tävlingsledare 

KM 1  Tisdagen  24 maj kl. 18:00 Kim Haag  

KM 2  Tisdagen  21 juni kl. 18:00 Rolf Hörnfellt  

KM 3  Tisdagen    5 juli kl. 18:00 Sigge Rusten  

KM 4  Tisdagen  23 aug kl. 18:00 Daniel Norén  

KM 5  Söndagen 18 sep 

Avslutas med Prisutdelning. 

kl. 11:00 Prisutdelning Crosskolan KM  

ca 15.00,  Kim / Daniel 
  

 


