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Ta chansen att vara med om något nygammalt, nämligen långlopp. Då det förra året blev en mycket lyckad och 

uppskattad tävling så kör vi ett långlopp även i år på Hälla Ring i västerås. 

 

Tävlingsdeltagaren har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 

registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform 

offentliggör namnuppgifterna.  

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.  Arrangör eller funktionär kan således inte utan 

vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  

Arrangör SMK Västerås Karting 

Datum Söndag 8 oktober  

Tävlingsplats Hälla Ring 1, Västerås telefon 021-80 01 81 Vägbeskrivning: E18 avfart 139 (Hällamotet) 

Vid Frågor  Mikael Wadsten 073-8641275 , Stefan Palmgren 070-5340401                                         

Tävlingsform Långlopp – 3 timmars , flest varv vinner, vid lika antal varv avgörs resultatordningen 

av vem som skär mållinjen först på det sista varvet 
 

Klass/Reglemente  Rotax Junior,  Rotax Max Senior &  Rotax DD2 -                                                                             

En totalsegrare som tar hem stora vandringspriset samt äran + klass priser                                        

 Tekniskt reglemente enl RMC finns att tillgå på www.maxchallenge.se 

Max Antal startande  25 st team med minst 2, max 4 förare / team,   Alla förare måste köra 

Max Antal mekaniker Max 4st mekande personer på karten samtidigt i depåområdet  

Gallringsmetod Anmälans ankomst tid. ( Arrangören erhåller rätt att reservera ett antal så kallade 

”Wild Cards”, dessa begränsas till max 5 team 

Licensklasser Engångslicens ingår i anmälningsavgiften för dem som ej har gällande licens.   

Anmälan Start  13/9 sept  kl 00:00  Till :   pilla.s@icloud.com    

Sista anmälan  1 oktober 

OBS !   Anmälan öppnar 13/9 kl 00,00 för laget  och vid sista anmälningsdagen 1/10  skall  

Alla teamets förares namn, personnr, adress, mailas  pilla.s@icloud.com 

Start nummer Teamens Startnummer bestäms av arrangör – (försten att anmäla = nr 1 osv)          

Teamens ansvar är att det numret finns på karten vid besiktningen 

Efteranmälningar Endast i mån av plats  

Avanmälan Pernilla Sjöberg :    pilla.s@icloud.com  
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Anmälningsavgift 1500 kr / Team      

Anslagstavla Officiell anslagstavla är placerad till vänster om dörren in till café 

Startmetod                     Rullande start   

Tankning          Tankning sker endast utan förare , på anvisad plats, på kart vagn,      

                          på miljömatta med Tank kärl som arrangören tillhandahåller .                                      

                          Utrustningen får INTE modifieras. 

Mekning På anvisad lottad plats – max fyra st som mekar samtidigt 

Förarbyte I depå alt. bandepån 

Vikt / ålder Samtliga förare skall klara minimivikten samt ålder i respektive klass 

Däck 8 st slicks – enl klassens reglemente enl RMC,  Regndäck Mojo enl RMC - fritt antal  

Tids schema Kommer anges i Slutinstruktion,                                                                                                 

(prel: Förarsammanträde 9.30, Fri Warm up 10.30-11.30,  Lunch, kl 13-16 Race ) 

Söndag   Administration och besiktning ca kl 8 – 9.15   

Kameraövervakning Ingen kameraövervakning finns vid banan 

Avlysning Tävlingsledningen äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen som 

helhet eller viss klass 

 

Prispengar :   

Senior  1a team: 5 000 kr , 2a team  3 000,- 3e team 2 000 kr  

Junior  1a team: 5 000 kr , 2a team  3 000,- 3e team 2 000 kr 

DD2      1a team: 5 000 kr , 2a team  3 000,- 3e team 2 000 kr 

 

Sjukvård Läkare på plats 

EL Ej tillgång till EL i depån 

Camping Camping och uppställning i anslutning till banan enligt hänvisning av 

personal på plats.  Ej camping EL.   

Servering I kiosken serveras lättare förtäring,  I Klubbhuset serveras lunch. 

Mat / Trubadur på Lördag kväll:  Info kommer löpande på Gokartkompisar på FB  

Övrig information Se slutinstruktion 

Träning Lördag 30/9  kl  10 - 17 ,   

 Må 2/10   kl  17 - mörker   

 Ons 4/10  kl  17 - mörker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fredag 6/10 kl  12 - 18  

 

 

  

 

 

 


