Oskarshamn Offshore Race 6-7 juli 2018
Oskarshamn Motorbåtklubb hälsar Dig varmt välkommen till det elfte Offshore racet i Oskarshamn,
evenemanget som blivit utsett till ”Årets Offshore race”!
Vår målsättning är att du ska få ett annorlunda och fint båtrace och en minnesrik upplevelse av
Oskarshamn.
Tävlingarna körs enligt UIM o SVERA Offshoreregler.
Se till att Du löst din licens, notera att Engångslicenser ska anmälas i förväg och på blankett som finns
på SVERA hemsida (Service – Blanketter!). Behöver du nytt Mätbrev gäller det att du behöver vara
ute i lite extra god tid. SVERA har nya rutiner där kansliet utfärdar Mätbrev efter dokumentation från
Mätningsman. Kontakta Din Mätningsman omgående.
TIDSPLAN
6 juli fredag

10:00-19:00
10:00-13:00
10:00-18:00
13:30
14:15
15:00
16:00

Depån öppen,
Besiktning i depån
Sekretariatet öppnar, stänger en timme efter sista målgång
Förarmöte Sjöfartsföreningen
Uppvisning F2
Race I Aquabike, V60,
Race II L/L,W150, V300, 3A, 3B, 3C, 3X

7 juli lördag

08:00-16:30
09:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:30
13:00

Depån öppen, besiktning i depån, stänger en timme efter sista målgång
Sekretariatet öppnar, stänger en timme efter sista målgång
Förarmöte Offshore
Förarmöte Aquabike
Offshore Race V60, V150, UL/L,W150, V300, V24, 3A, 3B, 3C
Aquabike(GP1 & GP3) rundbana
Uppvisning F2
Prisutdelning i depån

RACINGDEPÅN
Depån ligger på norra kajen, i närheten av Kustbevakningen.
Depån ligger centralt i Oskarshamn, och all verksamhet sker inom ett begränsat område där.
Sjösättning sker med kran ifrån depån.
Förtöjning sker vid flytbrygga vid kajen.
WEBTRACKING
Tracker (Webtracking) är obligatoriskt för alla, även rundbana!
Mellan 12-13 på fredagen skall Tracker´n var påslagen så att sekretariatet kan kontrollera.
Kontrollera följande före tävling,
- Att enheten fungerar (sätt på den och gå in på "Min
Spårsida", logga in och se att enheten kommer upp)
- Gå in på "Min Tracker" och uppdatera alla era teamuppgifter Se till att sim-kortet
har pengar på kontot. OBS! krävs en insättning (tex. 50 kr) per år för
att hålla kortet aktivt
Vid funderingar eller problem kontakta Sven
Hansen 0703 51 00 93 eller Peter Wahlström 0704 19 27 18
TESTKÖRNING
Vill du träna under fredagen så använder du ramp vid Oskarshamns Marina första hand, uppställning
av fordon är endast tillåtet på vinterförvaringsplatsen på andra sidan vägen sett från marinan. I andra
hand småbåtshamnen. Banan är mycket knixig, både inne i hamnen och den yttre biten med flera
trånga passager. En träningsrunda är mycket värdefull!
Testkörning under fredag sker på eget ansvar. Gällande fartgränser i hamnen gäller då också!!
Allt deltagande i träning och tävling sker på egen risk.

BESIKTNINGS OCH SÄKERHETSKONTROLL
Sker efter bilagda SVERA Besiktningsprotokoll.
Sjökort som erfordras: 6241.
Anmälningsavgift: 1500:-, förutom V50 som betalar 600:, bankgiro 491-0261.
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