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Legends Cup
Hej på er!
Nu är säsongen snart igång och vi börjar med första tävlingen på Kinnekulle Ring! 46 anmälda just nu,
MEN inte ens hälften har betalt!! Betalning skall ske senast 20 dagar före eventet, d.v.s. 23 april!! Nu
får det bli skärpning, ni har tills måndag den 30:e april att se till att pengarna finns på kontot: KMF/SO
PG 6044582-2 eller Swish KMF/SO 123 2316 891 därefter kostar det 500 extra.
Nästa tävling är den 26 maj och innebär att vi ska ha in pengarna senast den 6 maj på samma konto,
ingen nåd den gången – sen betalning är lika med 500:- extra!
Nu finns det däck igen – kan beställas av Micke Nyman – ny leverans. Pris 800: - inkl. moms. Höjning
p.g.a. euron/kronor, vi har faktiskt inte höjd förut!!
Vi har tagit ett beslut angående däcksreglerna enligt inbjudan efter diskussionerna på mötet i
Karlskoga. texten om 3 mm över hela däcket tas bort.
Den nya texten är en översättning av Inex reglemente, och gäller i Legends Cup och lyder så här:
Ett däck är förbrukat när två slitmarkeringar i rad eller bredvid varandra är påverkade. Ett däck är
också förbrukat när corden är synlig, eller annan skada på däcket finns som bedöms som farlig.
Kontroll kan göras när som under tävlingshelgen. Ett däck som är slitet under gränsen, ska förbrukas
direkt genom knivstick, borrning eller liknande metod.
Ingen bestraffning delas ut om ett däck är slitet under gränsen. Om fler än ett däck är slitet under
gränsen, utesluts föraren ur heatet/tidskval stryks och man blir placerat sist.
Ovan gäller omedelbart och hela serien. Ändring görs i serieinbjudan och under reglerna på hemsidan.
Ändringen anses vara en förbättring för alla och motiveras av att serien inte är i gång än.
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