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TÄVLINGSINBJUDAN MKR1 

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. 

Tävlingsdeltagare 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. Berört Internationellt förbund (FIA, CIK-FIA), 

Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan 

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

Arrangör SMK Västerås Karting 

Datum Lördag 5 maj och söndag 6 maj 2018 

Tävlingsplats Hälla Ring 1, Västerås telefon 021-80 01 81 

Vägbeskrivning: E18 avfart 139 (Hällamotet) 

Tävlings kommitté  Stefan Palmgren, Mikael Wadsten, Johan Lundin, Stefan Sjöberg, Pernilla Sjöberg  

Tävlingsform Enligt MKRs tilläggsregler 2018,  MKR  
 

Klasser Lördag:  Micro,  Junior60,  junior125,  OK,  KZ2  

Söndag:    Cadetti,  Mini,  Senior125,  OKJ,  DD2 

Licensklasser Tävlingen är öppen för licensklasser I, N och D 

Tävlingsledare Elias Franzén 070-623 45 75 

Bitr. tävlingsledare Benny Orefjäll 

Domarordförande Thea Pettersson 

Domarjury Bent Slydal 

Teknisk chef Torbjörn Westin 

Faktafunktionärer Front fairing, våg, ljud  meddelas i slutinstruktion  

Miljöchef Henrik Södergren 

Anmälan Senast Söndagen den 29 april via MKR:s hemsida  www.mkr-karting.se 

                                         OBS Medtag Licensbild och utskriven/ påskriven anmälningsblankett. 

Anmälningsavgift Cadetti   200 kronor,   MKR  700 kr .   

 Betala helst med kort.  

Betalning kan också göras till klubbens bankgiro 330-7857 

ange namn, klass och startnummer på inbetalningen.                                          

Betalning via bankgiro senast fredagen den 27/4 

Efteranmälningar Endast i mån av plats  

Avanmälan Till  Pernilla sjöberg  mail   smkvasteras.ps@telia.com 

 

 

   

 

http://www.mkr-karting.se/
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Anslagstavla                   Officiell anslagstavla är placerad till vänster om dörren in till café 

  Startmetod, startuppställning och gallringsmetod 

Stående start för KZ2, rullande för övriga klasser.  

 Vid eventuella gallring ska företräde ges till förare tillhörande 

Södermanland/Västermanlands Bilsportförbund fram till anmälnings- 

tidens utgång. 

Preliminärt tidschema Preliminärt tidsschema meddelas i slutinstruktion 

 Anmälan och besiktning bör ske dagen innan tävling.                                             

Anmälan kommer vara öppen löpande under fredagen från kl 12 -19            

Besiktningen öppnar så snart vi kan under fredags eftermiddagen, öppet till 19 

Definitivt tidschema Anslås på tävlingsdagen 

 

Kameraövervakning Ingen kameraövervakning finns vid banan   

Avlysning Tävlingsledningen äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen 

som helhet eller viss klass. 

Priser och resultatlista Priser enligt MKR:s regler.  Resultatlista anslås och publiceras på                        

MKR:s hemsida, www.mkr-karting.seKommer i slutinstruktionen 

Upplysningar tävling Tävlingsledaren tel: 070-623 45 75 

Upplysningar  Stefan Palmgren  070-534 04 01    

Sjukvård Ambulans Sjukvård från Eventa Sjukvård AB finns på plats. 

Depå plats                      Förbokning av depåplats för flerbils team,  mail till :  smkvasteras.ps@telia.com 

                                         Övriga erhåller en depåplats vid ankomst enligt hänvisning på plats. 

                               Obs:  Tävlande söndag får tillgång till depåplats efter lördagens tävling .                                                                   

Camping Camping och uppställning i anslutning till banan enligt hänvisning av 

personal på plats.  Ej camping EL.   

Servering I kiosken serveras kaffe, läsk, toast och korv.  I Klubbhuset serveras lunch.      

Förköp lunchbiljetter i kiosken 

 

Övrig information Se slutinstruktion PM som anslås på den officiella anslagstavlan. 

 

Träning Fredag  4/5  12-18 200,- 

Övrig träning Se hemsidan och slutinstruktion 

 

Välkomna   

Önskar    

SMK Västerås Karting 

http://www.mkr-karting.sekommer/

