Karlskoga Motorsportveckan 16-17 juni 2018
Inbjudan Jetski/Aquabike-SM/Svenska cupen deltävling 1
Återigen har vår sport har fått det stora förtroendet att vara en del av Karlskoga Motorsportvecka.
Tävlingsplatsen ligger i centrala Karlskoga vid Näsets badplats.
Vid tävlingsplatsen finns serveringar, camping möjligheter i depån med el, toaletter och duschar.
Fredag 15 juni

19.00-21.00 Anmälan & besiktning. Betalning sker på plats

Lördag 16 juni

07:30-08:30 Anmälan & besiktning
09:30 Förarmöte

Söndag 17 juni

09:00 Förarmöte
ca 16:30 Prisutdelning (30 min efter sista heatet)
Övriga tider meddelas på plats.
Arrangör:
Orust Jetski klubb (OJK) Ansvarig Jimmy Olsson 0703001922
Platsansvarig Tommy Jacobsson 070-9588733
Klasser:
Ski Fun GP1
Ski junior GP3.2
Ski junior GP3.3
Ski GP3
Ski Ladies GP1
Ski GP1
Ski veteran GP1 +40

10-12 år
13-15 år

Runabout Spark GP4 Junior 11-16 år
Runabout Spark GP4
Runabout GP3 +15F CUP
Runabout GP2
Runabout GP1

GP4/spark enligt UIM`s regler med tillägget att även styrkrona,
får modifieras/bytas samt fri flash av ECU.

Regler:
Tävlingen arrangeras enligt UIM`Aquabike reglemente samt enligt SVERAs särregler för Svenska
Cupen/SM 2017. Vid besiktning uppvisa miljömatta, brandsläckare, hjälm & ryggskydd, även höftskydd &
benskydd för Runabout.
Rökning förbjuden i depån. Bensindunkar skall förvaras på anvisad plats alt ej synliga i trailers/fordon

Anmälan:
Senast 1 juni. Efteranmälan mot förhöjd avgift 200kr kommer att tas ut. (Ej fun & debutant)
ANMÄLAN SKICKAS TILL: mattias@vrab.nu, mobil 073-8457727
All betalning sker på plats. Engångslicenser och försäkring för utländska förare kan lösas på plats

Swish kommer att finnas.
Vid anmälan, uppge följande uppgifter:
1.
Namn, adress, mobilnummer och mailadress.
2.
Klubb/land.
3.
Tävlingsnr/licensnummer (alt engångslicens önskas).
4.
Klass/maskin; ange klass/-er, fabrikat, modell, trimningsgrad
5.
Större ekipage t,ex team trailers måste föranmäla detta vid anmälan med team namn, längd
och önskat m2.
Avgifter:
Första klass 700 kr + 300 kr för extra klass.
Ski Junior/Fun/Freestyle 500 kr. Betalas på plats.
Engångslicens samt försäkring för utländska förare kan lösas på plats.
Licens och medlemskort skall visas vid anmälan.
Klasser kan slås ihop eller strykas om antalet anmälda inte är tillräckliga. Strukna klasser meddelas på
OJK.se senast 14 juni. Övrig info på förarmötet.
Vid ankomst:
Depån öppnar fredag 16 juni kl. 14:00
Uppställning enl tidigare år. Kontaktperson ännu oklart mer info kommer senare.
Boende:
Info om boendealternativ mm finner Du på www.motorsportveckan.se, där du också får
övrig turistinfo.
- ett tips är att kolla in andra aktiviteter under motorsportveckan och kanske ta någon extra
semesterdag i Karlskoga!

Välkomna !

