22 SEPTEMBER 2018, Grisslinge Havsbad

SRC hälsar er alla välkomna till årets upplaga av Hot Island Race ute på Grisslinge Havsbad.

Klasser

GT15, GT30, OSY400, F4

Mästerskap

JSM GT15, SM GT30, RM OSY400

Plats

Grisslinge Havsbad, ca 24 km öster om Stockholm. Följ 222 strax bortom Gustavsberg.

Regler

Tävlingarna körs enligt UIM & SVERA regler. Beroende på antal deltagare i olika klasser
kan vissa klasser får köra tillsammans.
Minst 4 deltagare krävs för att klass ska köras.

Besiktning

Äger rum lördag 22/9 morgon kl. 07:30-8:30

Reklam

Arrangören förbehåller sig rätten att sätta på en sponsordekal på båtarna.

Bana

4-punktsbana med högerböj. OSY 400 kör på 3-punktsbana. Alla klasser kör 4 heat.

Start

Stillaliggande med startljus från startbåt.

Sjösättning

Från sandstrand.

Anmälan

Anmälan skickas per mail till josefine.forslund@gmail.com och anmälningsformuläret ska
användas annars godkännes ej anmälan.
Senast 8 september.

Avanmälan

Avanmälan kan göras fram till tävlingsdagen, men anmälningsavgiften betalas endast ut i
sin helhet om avanmälan görs innan den 18 september. Vi avanmälan efter den 18
september betalas ingen avgift tillbaka

Engångslicens Avser du att teckna engångslicens? Var vänlig att ange detta i anmälan under
”meddelande till arrangör”. För engångslicens är det samma krav för en ordinarie licens.
Du tar med dig din licensansökan med tillhörande hälsodeklaration, ren-vinnare diplom.
Du ska även ha satt över 700 kr till vårat plusgiro: 230007–8. Visa upp kvitto på betalning.
Anm.avg

1100 kr, 600 kr för debutant. Avgiften betalas till SRC:s plusgiro: 230007-8.
Efteranmälan i mån av plats mot 200 kr i extra avgift.

Start-PM

Startbekräftelse till anmälda skickas ut efter den 8/9.

Frågor

Josefine Forslund, 070 404 45 90, josefine.forslund@gmail.com
Stefan Forslund, 070 718 93 87, stefan.forslund@telia.com

ANMÄLNINGSBLANKETT HOT ISLAND RACE
Skickas till josefine.forslund@gmail.com
Klass

Racenummer

Förare

Födelsedatum

Adress, Stad
Telefonnr

Email

Klubb

Licensnr

Båttyp

Motor

Båtfärg

Turtletest datum*

Meddelande till arrangör

* om detta berör dig ska det fyllas i.

Underskrift förare

Underskrift av målsman om du är under 18 år

