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Arrangör 

Lidköpings Karting Klubb 

Tävlingsplats 

Lidköpings Motorstadion, vägbeskrivning finns på www.lid-kart.se 

Datum 

9 augusti Träning (frivillig) 
10 augusti Träning (frivillig) 
11-12 augusti Tävling 

Organisationskommitté 

Christer Kvick 0709 95 15 58 

Fredrik Blomkvist 0703 42 33 20 
Carina Dahle 0735 35 19 18 

Huvudfunktionärer 
Tävlingsledare Viktor Hjalmarsson 
Domarordförande Elias Franzen 

Teknisk chef se PM på tävlingsdagen 
Bitr. teknisk chef Kjell-Ove Andersson 

Faktafunktionärer se PM på tävlingsdagen 
Miljöchef Christer Hansson 

Tävlingsklasser 

Micro, Mini, Junior 60, KZ2, Rotax Max Junior, Rotax Max Senior och DD2 Masters  

Tävlingsform 

Prins Carl Philips Racing Pokal 

Här ingår klasserna Rotax Max Senior och KZ2. 
KZ2 kör tävlingen över två dagar med warm up, tidskörning, kval på lördag samt kval 

och finaler på söndag. För Rotax Max Senior är det söndagens tävling som ingår i 
Prins Carl Philips Racing Pokal. 

Rotax Max Challenge 

Två enskilda tävlingar som körs enligt följande: 
Fredag: träning. 

Lördag: Warm up, tidskörning, kvalheat, förfinal och final. 
Söndag. Warm up, tidskörning, kvalheat, förfinal och final. 

OBS! DD2 kör endast på lördag.
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Raket Cup 

Två enskilda tävlingar som körs enligt följande: 
Fredag: träning. 

Lördag: Warm up, tidskörning, kvalheat, förfinal och final. 
Söndag. Warm up, tidskörning, kvalheat, förfinal och final. 

Junior 60 

Fredag: träning. 
Lördag: Warm up, tidskörning, kvalheat. Söndag. Warm up, kvalheat, förfinal och final 

Ansvar 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört 
internationellt förbund (FIA, CIK- FIA), SBF, Specialidrottsdistriktets förbund (SDF), 

arrangör eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person 
eller sakfrågor som under tävlingen drabbar deltagare. 

Tävlingsdeltagande 

Har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören 

inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.  

Licenser, begränsningar och eventuell gallringsmetod 

Förare med nationella och internationella licenser är välkomna att tävla. 
Max antal förare per klass är 34 stycken startande. 

Vid behov upprättas reservlista med först anmäld i tur. 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en klass vid mindre än 12 anmälda förare. 

Preliminärt tidsschema 

Administrativ incheckning 
Torsdag 9/8: 16:00-20:00 

Fredag 10/8: 09:00-12:00 & 15:00-18:00 
Lördag 11/8: 07:00-07:30 
Söndag 12/8: 07:00-07:30 

Incheckningen äger rum i SBF bussen. 
Förare samt ansvarig ledare ska uppvisa giltig licens. Ha denna redo vid 

incheckningen.  
Betala med Swish, undvik kontanter!  

Frivillig träning 

Torsdag 9/8 17:00-21:00 300 SEK 
Fredag 10/8 10:00-20:00 300 SEK 

Betala gärna med kort eller med Swish, undvik kontanter!  

Besiktning 

Sker på uppställningsplatsen 10 minuter innan första träningspasset. 

Förarsammanträde 

Lördag 07:30 på startplattan för samtliga förare. 

Söndag 07:30 på startplattan för samtliga förare. 
Förarsammanträdet är obligatoriskt för samtliga förare. Förare under 16 år ska ha 
med ansvarig ledare till förarsammanträdet. 
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Prisutdelning 

Preliminär ceremoni direkt efter finalen. 

Antal varv 

Klass Kval Förfinal Final 
Micro 8 10 12 
Mini 8 10 12 
Junior 60 10 12 14 
KZ2 12 14 18 
Rotax Jr 10 12 14 

Rotax Sr 10 12 14 
DD2 10 12 14 

 

Anmälningsavgift 
Micro & Mini: 900 SEK per tävling 
Junior 60: 900 SEK 

KZ2: 1200 SEK 
Övriga klasser: 1200 SEK per tävling. 
 

Betala med Swish, undvik kontanter! 

Anmälan, efteranmälan & avanmälan 

Anmälan görs på www.gotoracing.se Sista anmälningsdag är fredagen den 3/8-2018. 
Eventuell efteranmälan i mån av plats samt avanmälan görs till Carina Dahle 

0735351918, sekreterare@lid-kart.se 

Priser 

Prins Carl Philips Racing Pokal 

Pokaler till förare med placering 1-3 samt vandringspris till vinnaren i samtliga 

klasser. Även ett Wild Card kommer att delas ut. Förare med utländsk licens erhåller 
inte testkörningar. 

Rotax Max Challenge 

Pokaler till förare med placering 1-3 

Raket Cup plus Micro 

Pokaler till förare med placering 1-5 

Junior 60 

Pokaler till förare med placering 1-6 

Tidtagning 

AMB transpondersystem kommer att användas. Transponder ska utnyttjas under 

hela tävlingen, även under träning lördag och söndag. 
Finns att hyra under tävlingsdagen mot en avgift på 100 SEK. Vid nyttjande av egen 
transponder ska transpondernummer anges i samband med anmälan. 
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Generella regler 

Blå/röd flagga kommer användas i finaler. 
Varje tävlande ska medföra brandsläckare som uppfyller SBF:s regler, placeras till 

höger i mektältet alternativ mekplats i depån. Rökning i depån är ej tillåtet. 
Absorberingsmatta ska finnas under kart i depå. Varmkörning får endast ske på 
anvisad plats, om varmkörning sker på annan plats tillämpas tävlingsböter.  

Miljö 

Lidköpings Karting Klubb är miljöcertifierade. Uttjänta däck, bensindunkar, oljor m.m. 

placeras i respektive kärl/container i miljöstationen. 

Camping och parkering 

Grindar till depå och camping öppnar torsdagen den 9/8 kl. 16:00. Camping sker 
endast på anvisad plats. El kan inte tillhandahållas. Ingen övernattning är tillåten i 
depån. Respektera brandgator och utrymningsvägar för räddningsfordon. Bilar 

tillhörande publik hänvisas att parkera utanför området. 

Depåbokning 

För bokning av depåplats skicka ett mail till depa@lid-kart.se. Beräknad depåtillgång 
är 3x3 m/förare. Större team, ange den totala ytan för tält och ev. lastbil.  

Upplysningar 

Christer Kvick 070-995 15 58 
Fredrik Blomkvist 070-342 33 20 

Carina Dahle 0735-35 19 18 
Eller maila till info@lid-kart.se 
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