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Sommaren 2011

Årets Sverigecup höjer nivån något mot tidigare säsong och vi siktar på fler förare och vassare racing! Vi
siktar på en riktigt bra mästerskapsserie som i slutet av säsongen korar Sveriges bästa eltouringförare
utomhus!
Tävlingarna ska ha en vänskaplig atmosfär samtidigt som målet är att få en hög nivå på Svensk 1:10
TC. Tävlingarna körs samtidigt som bränsleklasserna kör sina SC-tävlingar. De ska vara endagstävlingar
och körs på lördagen.
Tävlingsupplägget anpassas efter Nitroklasserna, med mer än 1 timma mellan varje omgång. Största
skillnaden i år är att vi återgår till däck som vi vet fungerar. De är inte färdiglimmade och fälgar och
inlägg släpps fria. Däremot rekommenderar vi starkt inläggen listade nedan då det är dessa som i de
flesta fall används och fungerar bäst med däcken. Att laborera med inlägg kostar oftast mer än det
smakar. Däcken finns även att köpa färdiglimmade om man vill ha färdiga kompletta set.
Godkända däck:
Godkända inlägg:
Antal däck:
Regndäck:
Däcksoppa:
Batterier:
Motortyp:
Karosser:
Vikt:
Anmälningsavgift:
Seedning:
Poängberäkning:
Priser:
Tävlingsregler:
Kvalupplägg:

Team Sorex 36R Competition Racing Tires.
Sorex Typ C ”Medium” och Schumacher Yellow U6758 (länk till Schumacher)
1 set per tävling – märks i besiktningen. (4st däck / tävling)
Valfritt gummi, mönstrat eller omönstrat. 1 set.
Enligt SBF / EFRA. ”Luktfri”.
Enligt SBF / EFRA lista 2011. Krav på brandsäker laddpåse!
SBF / EFRA’s specifikationer.
Enligt SBF / EFRA 2010.
1350g inkl transponder.
240:-, varav 20:- per startande går till finaltävlingens priser.
Cuptävlingarna är seedningsgrundande i en totallista.
Poäng för cupen beräknas på samma sätt som i Sverigecupen 1:10
NitroTouring.
Priser till 1,2,3, bästa B-förare, bästa D-förare samt segraren i underfinaler.
Enligt SBF’s reglemente 2010.
Tekniska regler SBF 2010.
Round-by-Round. Två av tre omgångar räknas till finaluppställningen.

Tävlingskalender: Tävling
SC-1
SC-2
SC-3
SC-4
RM
SC-5
SC-Final
Tidsschema:
Fredag:
Lördag:

Klubb
SMK Trollhättan
MHF Skarpnäck
RB Norrköping Utgår pga NoM i Næstved i Danmark
MK Eskil
Växjö MS, Riksmästerskap
Väst-8 Göteborg
Örebro RBC

Datum
30/4
4/6
18/6
9/7
6-7/8
3/9
17/9

Fri träning enligt arrangerande klubb.
Fri träning enligt arragnerande klubb ihop med Nitroklasserna.
1 x 5min träningsheat.
3 x 5min kval, Round by Round, varav de 2 bästa räknas.
Lunch
3 x 5min finaler, ABC – finaler enligt standard.
Prisutdelning

Välkomna till årets säsong!
Joakim Taxén Swahn, Grenansvaig Electric Track

