INBJUDAN TILL LEGENDS SPEEDRACING, GELLERÅSEN ARENA, 19 SEPTEMBER
Kvällstävling på Gelleråsen Arena med korta heat på den korta ShortTrack banan. Ett
annorlunda men grymt roligt tävlingsformat. Snabba och actionfyllda heat hela kvällen!
Det körs först en grundserie där alla möter alla (minst totalt 12 heat i grundserien). 4 varv per
heat. Poängfördelningen per heat är 3, 2, 1, 0 (minst 3 startande). De 4 bästa poängplockarna
startar i finalen i turordning. Vid särskiljning avgör inbördes möten.
Semifinaler kan köras om tiden räcker till dvs 2 heat om 8 bilar. Dessa består i så fall av de topp
8 poängplockarna. De 2 första från varje semifinal går till final. Notis om detta ges i sekretariatet
vid ankomst.
Alla deltagare har depåplats i depåbox som ingår i startavgiften.
Tidsschema:
16.30
Anmälan och besiktning
16.45
Förarmöte utanför domartornet
17.00 – 17.30 Träning, öppen depå
17.50
Första heat
All körning sker efter löpande principen och ekipagen ska vara på plats i god tid för lineup i
bandepån.
Arrangör: Karlskoga MF, Gälleråsen 656, 691 91 Karlskoga.
Tel. 0586-150 90 tony@gellerasen.se
Promotor, Press: Karlskoga Motorstadion AB, Gälleråsen 654, 691 91 Karlskoga.
Tel. 0586-15010, mike@gellerasen.se
Typ av Event: Banracing. Endast öppen för Legends bilar godkänd för Legends Cup och som
uppfyller SBF reglemente. Tekniskt reglemente enligt Legends Cup.
Bana: Gelleråsen Short Track.
Anmälan: Till Karlskoga MF, pg 6044582-2 eller Swish 123 2316 891 Scandinavian Open/KMF.
Startavgift 1200 kr, efteranmälningsavgift 200 kr. Anmälan och betalning skall vara arrangören
tillhanda senast 5 september. Anmälan görs genom att maila startnummer, bilmärke och
personuppgifter till tony@gellerasen.se
Avanmälan: Senast 24 timmar innan tävling. Minus 200 kr i administrativ avgift.
Antal startande: Min 12, max 20 st. Antal startande per heat: 4st (minst 3) beroende på antal
anmälda.
Start procedur: Rullande start.
Utsläpp: De tävlande släpps ut från bandepån, och kör direkt fram till start (bakom Safety Car)
Varje heat är 4 varv och efter målflagga skall man direkt tillbaka till bandepån i ett lugnt tempo.
Priser: Pokaler till 1 – 3 i finalen
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