Skalabåttävling
Frösundavik 30 maj 2015
Välkomna till Linköpings Modell Båt Klubb och Skalabåtsamarbetet i Sverige, arrangerade
skalabåttävling som kommer att genomföras vid SAS Huvudkontor i Frösundavik, Stockholm.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar som tillhör någon av klubbarna inom SIS.
Tävlingen arrangeras enligt SIS tävlingsreglemente med klasserna A, B, C, D och E.
Eventuella modellbedömningar skall uppges vid anmälan och kommer då att ske efter heat 2 och
modellbedömningsdomare utses på plats.
Bansträckningen kommer att bli enligt bifogad banskiss. Manöverprovet avslutas med
kajtilläggning enligt tidigare modell. Utförligare information presenteras på förarmötet.
Plats blir dammen vid SAS Huvudkontor Frösundavik Stockholm,
lördagen den 30 maj 2015
Observera: P.g.a. preliminära aktiviteter i området på kvällen den 29 maj så kommer banan att
läggas i på lördag morgon. Tidplanen blir därmed förskjuten c:a 30 minuter. Vi behöver gräsytorna
för utläggning av banan så ingen framkörning av bilar för urlastning av båtar får ske före kl 09:00
Tidplan
Registrering
Förarmöte
Heat 1
Lunchpaus
Heat 2
Prisutdelning

Lördag den 30 maj 2015
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 ~ 13:00
~13:00 ~ 14:00
~14:00 ~ 16:00
~16:30

Diplom och prylpriser utdelas till samtliga deltagare.
Anmälan med:
Deltagarnamn, Klubb, Båtnamn, Klass, Modelldata, Frekvenser, Båtbredd och Längd (eller
Kajbredd).
Startavgift 50 kr per deltagande modell i samtliga klasser, A, B, C, D och E.
Nya regler gäller för parkering. Alla behöver lösa P-biljett i automat som finns vid infarten till
parkeringen. Kostnad 45 kr per dygn. Enligt Q-parks hemsida räknas bil plus tillkopplad
husvagn/släpvagn som ett fordon/en biljett. Är husvagnen frånkopplas tolkar vi det som att det
krävs separat biljett för den.
Det finns fortfarande inte tillgång till några bekvämlighetsinrättningar eller matservering i
omedelbar närhet till tävlingsplatsen.
Anmälan och upplysningar senast den 22 maj 2015 till:
Lennart Andersson, tfn: 0142-508 86, mobil: 070-646 89 23,
e-mail: lennart@lmbk.com
Hjärtligt välkomna
Linköpings Modell Båt Klubb
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