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Tävlingsarrangör: MK Eskil Eskilstuna 
Tävlingsdag: 2023-03-19 

 

Tävlingens art: Distriktstävling  
Tävlingsform och plats: Radiostyrd Bilsport  
 
Torsharg Hallen,  
Germundsgatan 35 
644 30 Torshälla 
  

Hallen öppnar senast 07.00 på tävlingsdagen 

 

Deltagare (licensklass) 

Förare med giltig nationellicens, debutantlicens samt U-intyg 

 

Klassindelning (tillåtna bilar) 1:10 Touring Stock 13.5T 

1:10 Touring FWD 

1:12 Track 

1:12 GT 

Reglemente: 

Körs enligt reglemente för Mellansvenska Elbilscupen 2022-2023 

 

Anmälningsavgifter: 

Nat-, Deb, U-förare 270:- Efteranmälan i mån 
av plats + 50:- 

 

Anmälan 

Anmälan senast 2023-03-14. 23:59 Anmälan skall göras på MyRCM Var 
noga med att ange alla uppgifter korrekt och att den blir komplett. Arrangören 
förbehåller sig rätten till fri gallring 

 

Tidsschema 

Kommer på MyRCM Obs ingen trä-
ning på fredag 
Friträning möjlig lördag morgon, avslutas kl 07.55. 

 

 

 

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=bkg&dId%5bE%5d=69366&pLa=sv
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=sv&dFi=MK+Eskil&dId%5bE%5d=69366&hId%5b1%5d=search
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Tävlingsledning: 

Tävlingsledare: Ulf Törnros 

Varvräkningsansvarig: Ulf Törnros 

Race Controller: Peter Öhlin 

Domarordf: Christer Olsson 

Besiktning:  Johan Henriksson 

Miljöansvarig: Wolfgang Kienzle 

Banansvarig: Crew MK Eskil 

          

Startmetod och startordning: 

Kvalstart med delayed start, finaler körs med start i led på rakan. 

 
Deltagarantal och metod för eventuell gallring Max antal 
startande 64 st, Max 8 heat/finaler. Arrangören förbehåller 
sig rätten till fri gallring 

 

Plats för anslag: 

Separat anslagstavla i hallen. 

 

Regler för däcksoppa: 

Se separata regler för cupen. 

 

Regler för bilvändare: 

Föregående heats förare, barn under 12 år får inte vara bilvändare. Ersättare rör 
dessa bör vara t.ex målsman eller annan lämplig person. 

 

Tillgång till el och mekbord: 

Tillgång till el finns, medtag egen skarvdosa. Mekbord finns EJ att tillgå i hallen utan medta-
ges. Medtag även stol och inneskor. 
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Avlysande av tävling: 

Tävling kan med domares medgivande avlysas om inte minst 20 anmälningar inkommit vid 
anmälningstidens utgång eller Force Majeure. 

 

Resultatlista anslås: 

Anslås löpande efter vare heat vid banans resultattavla. 

 

Priser och prisbedömning 

1-3 i A-finaler, segrarna i underfinaler, bästa junior. 

 

 Miljö: 

 Miljöstation finns på tävlingsplatsen. Använd den. 

 Mat: 

 Kiosk med varm husmanskost, Korv, Kaffe, Dricka och Smörgåsar. 

 Hotell: 

 COMFORT HOTEL ESKILSTUNA, 016-17 78 00 

 Elite Stadshotellet, 016-540 23 00 

 CLARION COLLECTION HOTEL BOLINDER MUNKTELL, 016-16 78 00 

 Vilsta Sporthotell, 016-51 30 80 

 

 

Läs även de separata reglerna för cupen som finns att tillgå på cupens hemsida 

http://msec.se 

 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportlörbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling 
drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arran-
gören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

 

 

http://msec.se/
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Varmt välkomna till Finalen i 
MSEC 2022/2023  

 Tävlingsledningen MK Eskil  
                                                          


