Inbjudan och tilläggsregler KMK Open GP 2018.
En raceserie med hyrkartar.(Caroli 270cc 13 hk)
Arrangör: Katrineholms Motorklubb. Tävlingsplats: Valla Raceway.
3 st kvaltävlingar. 2 st bästa resultaten räknas, särskiljning från kvaltävling 3, 2, 1.
Finaltävling med dom 10 bästa från kvaltävlingarna, A-finalkväll.
Vid stort deltagande kommer en B-finalkväll anordnas innan finaltävlingen på lämpligt datum.
ALLA skall därmed vara garanterade 4 tävlingstillfällen. Vinnaren av B-finalkväll, får ett ”wild-card”
till A-finalkvällen. Alla kvalheat/finaler körs med max 6 deltagare.
Kvaltävlingar:
Tisdag 12/6 kl. 18.00
Tisdag 26/6 kl.kl 18.00
Tisdag 14/8 kl. 18.00
Poängberäkning i kvaltävlingarna:
1 an 20 p
2 an 18 p
3 an 16 p
4 an 15p
5 an 14p
Osv.
Deltävlingarna körs med träning/uppvärmning 5 minuter.
3 st. kvalheat om 5 varv, startuppställningar i kvalheaten enligt vårt dataprogram för Grand Prix.
Därefter A och B final.
Finalkväll: A och B Final, vinnaren i B-final får köra A-Final. Finalrace körs över 10 varv.
Körning skall ske på ett schysst sätt som beskrivs på förarsammanträde innan resp. tävling.
Svartflagg vid ojust körning KOMMER att användas! Tävlingsledningens beslut går ej att överklaga.
Minimiålder: 13 år (född 2005), ingen övre åldersgräns. ALLA kan deltaga och tävlar i samma klass.
Förare med tävlingslicens som tävlat i sportgrenen Karting dom 3 senaste åren äger ej rätt att deltaga.

Finaltävling 4/9 kl 18.00/ A-Finalkväll (ev. B-finalkväll 28/8 kl.18.00)
Startuppställning enl.poängberäkning i kvaltävlingar. Saxade grupper motsvarande SBF tävlingsregler för
Karting. 7 varv. (Ev. C-final 10 varv.)
B-final 10 varv.
A-final 10 varv.
Pris inkl. tävlingsförsäkring 600 kr/deltävling vid betalning för enskild tävling.
Pris för hela serien inkl. final 2000 kr.(mest förmånligt, spara 400 kr och är garanterad plats!)

I kostnaden ingår ALLT: Försäkringar, lån av hyrkart, overall, hjälm m.m.
Anmälan: med Namn, telefon, epost, personnummer till: widing25@gmail.com senast 3 dagar innan
resp. tävling. Kostnaden betalas på plats, via kort eller swish.
Upplysningar:
Johan Widing 073-0706200 (Täv.led)
Crister Nystrand 073-7190100

