Startbekräftelse
Hot Island Race lördagen den 22 september 2018
Swedish Racing Club tackar för din anmälan och önskar dig välkommen till Hot Island Race.

Klasser

GT15, GT30, OSY 400 samt F4. Det är SM/RM för samtliga klasser förutom F4.

Plats

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

Regler

Tävlingarna körs enligt UIM & SVERA regler.

Bana

OSY kör 3-punktsbana, GT 15/30 och F4 kör 4-punkt med höger sväng. Alla kör 4 heat.
Endast de 3 bästa resultaten kommer att räknas.
Tidsträning kommer att genomföras gemensamt för alla båtar i klassen. Om vi har
många deltagare i GT 15 kommer förarna där att delas upp i två grupper. Tid kommer
att tas på alla varv du kör under tidsträningen, den som kör snabbast får pole position
o.s.v.
Debutanter startar längt ut till höger, med viss fördröjning.

Banlängd

3-punktbana ca 850 m/varv, 4-pkt bana, ca 1200m.

Antal varv

Alla klasser kör 6 varv/heat

Start

Stillaliggande vid brygga med startljus från startbåt.
Vi får plats med 12 båtar vid bryggan, för GT 15 får övriga båtar starta från
stranden till höger.

Tider

07:30 – 08:30
09:00 – 09:20
10:00 – 10:15

Säkerhetsbesiktning 10:15– 10:35 Träning GT15
Förarmöte
10:35 – 10:50 Träning GT30
Träning OSY
10:50 – 11:05 Träning F4
11:00 – 12:10 Tidsträningar F4, GT30, GT15, OSY

Första start ca 13:00. Startordning preliminärt: GT30, F4, OSY, GT15.
Prisutdelning Prisutdelning kommer att ske efter att samtliga klasser har kört sitt sista heat.
Den slutliga prislistan anges efter efterbesiktningen.
Alla ska vara kvar till prisutdelning, ett krav om respekt gentemot dina medtävlare.
Racingoverall eller teamkläder vid prisutdelning.
Om båt eller motor inte uppfyller kraven vid efterbesiktningen kan man få lämna
tillbaka sitt pris.
Sjösättning

Strand med egen handkärra. Officiell mätsticka för motorhissning kommer finnas.

Övrigt

Detta gör vi för att det är kul. Vid eventuell tvist har vi en jury.
Ta med oljespillmatta. Finns även att köpa på tävlingsplatsen.
Ta med egenbrandsläckare.
Vi har extra koll på oss från kommunen om hur vi sköter miljön. Var därför extra försiktig
med tankpåfyllning, bensin och olja.
Påminn din medhjälpare om sjöstövlar, stranden är långgrund.
Påkörd boj som blir skadad medför en kostnad av 2000: Protestavgift 250:Vi kommer ha ett café tält där det finns möjlighet att köpa diverse.
Mat finns även att tillgå på Systrarna Delselius.

Upplysningar Stefan Forslund
Josefine Forslund

070 718 93 87
070 404 45 90

stefan.forslund@telia.com
josefine.forslund@gmail.com

Uppställning Alla kör in via grinden från parkeringen vid Värdshuset.
Depåpersonalen visar er till er plats.
OBS: Parkering av bil måste ske uppe på parkeringen, enligt direktiv från kommunen.
Föranmälda

GT 15: 9
GT 30: 7
OSY400: 5
F4: 1
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