INBJUDAN SOMMARLAND CUP PARKSJÖN KUMLA 25 maj 2019
Kumla Aquabike Klubb (f d Örebro Kumla Jetracing Club) inbjuder till första deltävlingen i SOMMARLAND CUP i Parksjön
Kumla den 25 maj 2019. Vi hoppas detta skall bli ett återkommande event med stor publik!
I Kumla kör vi enligt ROC-konceptet, hämtat från bilsportens Race Of Champions som innebär att förare möts två och två och
kör en bana där man växlar spår. Vinnaren i varje omgång går vidare i tävlingen.
Sommarland Cup avgörs på två optimala arenor för detta tävlingsformat.
Kumla är den första av tre deltävlingar, nästa deltävling är Karlskoga 15-16 juni. Final är det på Skara Sommarland den 27 juli
då Sommarland CUP-pokaler delas ut till de främsta förarna i alla klasser!
I Karlskoga avgörs det som en vanlig heat-tävling. I Sommarland Cup deltar samtliga klasser Ståmaskin GP3 och Sittmaskin
GP4.
I Kumla och på Skara Sommarland avgörs det med korta ROC-dueller där skickligheten betyder mer än konditionen!
För varje deltävlings slutresultat delas poäng ut enligt UIM poängskala. Särskiljning vid resp deltävling sker enligt UIM regler.

Särskiljning gällande slutresultatet i Sommarland Cup sker genom att den förare placeras först som har flest deltävingsresultat
med 25 poäng, därefter särskiljs det med flest 22-poängs resultat o s v. Om det ändå inte går att särskilja, placeras den förare
först som nått bäst resultat i den sista inbördes deltävlingen.

Arrangör

Kumla Aquabike Klubb
Tävlingsledare; Tommy Jacobsson
Bitr Tävlingsledare; Mats Sundberg
Besiktning; Nicklas Larsson
Säkerhet; Robert Oscarsson
Svera-kontrollant;Oscar Helgesson
Debutantansvarig; Robert Oscarsson

Klasser/avgifter

Ståmaskiner:
SKI GP3 800kr startavgift
SKI GP3.1 JUNIOR 600kr startavgift
Junior GP3.2 samt SKI GP3.3 600kr startavgift
SKI GP3 40+, 800kr startavgift
SKI GP3 Ladies 800 kr startavgift
Sittmaskiner:
GP4 800kr startavgift
GP4 Junior 600kr startavgift
Extra klass 300kr
.
Ej tillåtet att anmäla sig till mer än TVÅ klasser.

Reglemente

Enl 2019 års SVERA regelbok/UIM regler och dessa tilläggsregler.

Anmälan

Senast 19 maj till tjacobsson55@gmail.com Namn, klass/-er, klubb, tel). Startavgiften skall vara
betald senast 19 maj via swish 1233455847, ange klass och namn. Efteranmälan 200kr extra
Uppvisas vid anmälan: licens eller Ifylld blankett för engångslicens (finns på Svera hemsida) med
klubbunderskrift vilket krävs för utfärdande av engångslicens a´ 700kr (blankett finns att köpa vid
anmälan för 50kr). OBS! Engångslicens kan ej erbjudas utländska deltagare.

Boende

Enkel campingmöjlighet finns vid vår träningsplats vid Norrtorpssjön (ej el & toa) där banan
kommer att vara öppen för träning under söndagen den 26 maj. Se även
https://www.visitkumla.se/overnattning/, där kan du ex vis boka campingstugor vid Sjöparken!

Mat

En restaurang finns direkt vid strandkanten, fler finns i närheten av banan.

Priser

Plaketter till 1:an, 2:an och 3:an (Pokaler utdelas för slutligt Cupresultat vid Finalen på Skara
Sommarland 27 juli)

Tävlingsformat

Internationell event UIM, innebärande att alla utländska förare är välkomna!
Banan består av två banslingor - en kortare som ligger inuti den yttre längre banslingan. Två
förare flaggas iväg samtidigt, en förare kör först den korta invändiga slingan, går därefter ut på
den yttre längre banslingan, den andre föraren gör tvärtom. Ett ”växlingsområde” finns där man
byter mellan banslingorna. Först i mål vinner!
Under tidskörning/kval väljer man själv vilken man vill rejsa mot. Inför finalerna delas deltagarna
in i klasser, en stege skapas med snabbaste föraren högst upp. Först möts de två förarna längst
ned i klass-stegen, segraren möter nästa förare i stegen o s v tills två förare återstår. Alla möten
avgörs bäst i tre omgångar.
Vid få deltagare i klasser, kan klasser slås ihop med separat resultatredovisning.

Plats/bana

Kumla Sjöpark. Se bif karta.

Tider
Tider

24 maj:
25 maj:

Anmälan/besiktning 18.00 - 21.00
Anmälan/besiktning 08.00 - 09.00
Förarmöte 09.30

Övriga tider meddelas på förarmötet.
Information

Tommy Jacobsson 0709588733 eller mail: tjacobsson55@gmail.com

Övrigt

Varje förare skall ha minst en brandsläckare om minst 2kg vid sin depåplats/tält, samt använda
miljömatta vid all tankning. Se nedan exempel på inköpsställen.

Vi riktar ett särskilt stort tack till Skara Sommarland och Kumla Kommun som är mycket positiva och hjälpsamma att arrangera
denna Cup. Vår förhoppning är att alla Aquabike-förare oavsett ambitionsnivå skall uppleva Sommarland Cup som en av årets
höjdpunkter!
Hjärtligt välkomna önskar KUMLA AQUABIKE KLUBB
OBS! Glöm inte brandsläckare och miljömatta!!

BILTEMA

Preliminär bansträckning:

Bilder Parksjön Kumla:
https://www.google.com/search?q=kumla+sj%C3%B6park&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA54T6dbhAhXusosKHfQ1CwAQ_AUIDygC&biw=1536&bih=723

