Program vinterløp

2012-2013

Vinterløp i Kvinesdalhallen sesongen 2012‐2013
Vinterløp 1
søndag 18.november 2012
Vinterløp 2
søndag 20.januar 2013
Vinterløp 3
søndag 24.februar 2013
Vinterløp 4
søndag 24.mars 2013
Pris: Kr.200,‐ /Kr. 100,‐ for hver ekstra klasse. Sjåfører under 16 år: kr.100,‐
Påmelding senenst innen mandag før løp. Vi takker for å ha fått bruke Sør‐cup's hjemmeside for
påmelding: www.sør‐cup.no
Ekstrakostnad ved for sen påmelding kr.100,‐ pr klasse
Vi oppfordrer til å melde av om noe skulle komme i veien for deltakelse i løp med en SMS til Rune
Svestøl på tlf.90974461. Husk å oppgi løp, navn og klasse
Tidspunkt
Lørdag før løp er Kvinesdalhallen tilgjengelig hele dagen for trening. Søndag er løpsdag med
registreing og teknisk kontroll fra kl 09:30. Førermøte med valg av løpsjury kl.10:45. Første heat
starter kl 11:00.
Gjennomføring
Staggered start med 2 kvalifiseringsomganger x 5min. Beste samlet resultat fra begge kvalik‐rundene
bestemmer startrekkefølge og finaleklasse.
I finalene starter maksimum 10 biler i hvert heat, 11 hvis bare 11 deltakere. Startspor etter
kvalifisering. Det kjøres 3 finaler x 5 min med felles start etter nedtelling ,der de to beste
heatplasseringene blir tellende for premiering. Det blir premiering til alle startende i hvert løp.
Telling
Det oppfordres til å investere i egne transpondere. Alle som kjører skal ha transponder, og førere
har ansvar for at bilen har transponder som virker og samsvarer med den som er registrert på bil og
klasse.
klasse Mylaps lånetransponder leies ut for kr.50,‐
kr 50 ‐ for begge dager så langt lageret holder.
holder Om en bil
mister telling under et heat, skal løpsansvarlig gjøre sitt beste for å telle rundene videre manuelt.
Det vil ikke bli tilbudt oppladbare leietranspondere.
Cup‐poeng
Alle 4 vinterløp blir tellende. Poeng deles hvert løp ut til de 10 beste i hver klasse: 25‐18‐15‐12‐10‐
8‐6‐4‐2‐1. Beste startspor i A‐finale får i tillegg 5 Top Qualifer‐poeng .
Regelverk
Dersom ikke annet er nevnt her, gjelder Sør‐cup's regler for inneværende sommersesong
Annet
Det blir kiosk både lørdag og søndag.
Overnatting kan anbefales hos Kvinesdal Menighetssenter og Gjestehus tlf. 38355882 eller Utsikten
Hotell tlf.38358800

Klasser
Standard
Alle typer elektrobiler opp til 1:10 tillatt
Motor inntil 21.5t børsteløs/20,0t børstemotor
Regulator: Valgfritt, men hverken Timing eller Boost er tillatt
Dekk: Valgfritt
Begrensninger på mål: Nei
Batteri: LiPo 2celler 7,4V ellers max 6 celler 7,2V
Standardklassesjåfører kan ikke kjøre i andre klasser, og klassen er godt egnet for de yngste
Sport
Touring 1:10 elektrobiler med fri vektgrense
Motor inntil 17.5t børsteløs Stock motor
Dekk: Valgfritt
Begrensninger på mål: Bredde max 200mm med karosseri og 190mm uten karosseri
Batteri: LiPo 2celler 7,4V ellers max 6 celler 7,2V
PRO
Touring 1:10 elektrobiler med fri vektgrense
Motor inntil 13.5t børsteløs Stock motor
Dekk: Gummi, minimum 18mm, maksimum 26mm bredde
Begrensninger på mål: Bredde max 200mm med karosseri og 190mm uten karosseri
Batteri: LiPo 2celler 7,4V ellers max 6 celler 7,2V
Modified
Touring 1:10 elektrobiler med vektgrense minimum 1300g m/transponder
Motor: Valgfri børsteløs eller børstemotor
Dekk: Gummi, minimum 18mm, maksimum 26mm bredde
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på kjøreklar bil. Vingemål max dybdexbredde 40x190mm, Endeplater max 40x25mm
Vinge må monteres lavere enn høyeste punkt og ikke med overheng utover 10mm bak karosseriets
bakre punkt.
Batteri: LiPo 2celler 7,4V ellers max 6 celler 7,2V
Kaos
Alle typer elektrobiler tillatt
Motor: Valgfritt
Dekk: Valgfritt
Begrensninger på mål: Nei
Batteri: Valgfritt
Kaosklassen fanger opp biler som ikke passer inn i øvrige klasser.
For alle klasser:
Motorstyrke og produsent skal være synlig merket
Det tillates kun luktfri dekksmøring
Innlegg i gummidekk er valgfritt

En stor takk til våre velgjørere

