Inbjudan till VBC 2014/2015
Hej och välkomna till den femte säsongen av VBC!
Vi kommer i år köra fyra deltävlingar. Nyheter för denna säsong:
* Enhetsfoam för buggy
* Baja Open-klass som samlar Short Course (2wd/4wd), Truck, Short Course Buggy och andra 1:10-bilar
* En Juniorfinal i buggy innan sista A-finalen för juniorer som inte kvalade till A-final
* Till juniorer räknas de som är födda tidigast 1998
* Något kortare finaler, ändrar från 7 till 6 minuter i buggy.
* Baja Open kör 5-minuter med reedyformat
Tävlingsdatum:
2014 11/08-11/09 VBC 1 - Enköping
2015 01/31-02/01 VBC 2 - Linköping
2015 02/28-03/01 VBC 3 - Klippan
2015 03/21-03/22 VBC 4 – Borås
(Vägbeskrivning och karta till deltävlingarna kommer publiceras i aktuell deltävlings inbjudan.)

Tävlingsstatus: Nationell
Klasser:
lördag 1:10or 2wd.
söndag 1:10or 4wd
Supportklass: söndag 1:10 Baja Open (2wd SC, 4wd SC, SC Baja, Truck)
Anmälan: just nu lite oklart, vi arbetar på anmälningssida.
Licens: Svenska licenser (N, D samt U), Internationella förare kör med EFRA-licens
Min antal startande: 15
Max antal startande: 70
Anmälningsavgift per klass: 200kr (för N, EFRA licens), 160kr (för D,U licens). Avgiften betalas på plats i samband
med registrering. Efteranmälningsavgift, i mån av plats, ordinarie avgift plus 50kr. (20kr av dessa avsätts för totalpriser
samt utveckling av VBC).
Tre för Två: Om du kör två klasser får du den tredje klassen gratis.
Avanmälan: måste ske innan anmälningstidens utgång, annars måste anmälningsavgiften betalas. Låt oss veta om du
får förhinder så vi kan optimera heaten.
Sista anmälningsdag: Sista tisdag före aktuell tävling.
Gallring: Ev gallring sker efter 1. Datum för inkommen anmälan. 2. Rätt ifylld anmälan. 3. Lottning.
förare som har chans att vinna cupen erbjuds automatiskt en plats i finalen.
Avlysning: Understiger deltagarantalet 15 i huvudklasserna 2wd/4wd-elbuggy vid anmälningstidens utgång kan
tävlingen avlysas med domarens godkännande.
Priser i deltävlingarna: Till de 3 första i varje klass, vinnare av underfinaler och till bästa debutant.
Priser efter cupens totalresultat: till de 3 första, till bästa debutant samt till bästa junior i samtliga klasser. Startar
man cupen som debutant tävlar man fortfarande om bästa debutant-priset på totalen även om man klassar upp till Nlicens vid årsskiftet. Junior räknas man till om man är född 1998 eller senare.
Kontrolldäck :
Buggy 2wd: Swedish Edition VBC, set se8051sw, fram #8051, bak #8053, foam Swedish Edition Closed Cell
Buggy 4wd: Swedish Edition VBC, set se8052sw, fram #8052, bak #8053, foam Swedish Edition Closed Cell
Short Course/SC buggy: Swedish Edition VBC, fram och bak #8068
Stadium Truck: Panther Burner Slick ST (Clay) (T450)
Övriga I Open-klassen: Antingen SC-däcken eller Truckdäcken.
Däcksoppa: ”vanliga däcksoppor”, wd40, 5-56 eller lampolja. Sprayning med sprayburk får ej förekomma i lokalen.
Däcksbegränsning: 1 uppsättning per tävling, alla däck besiktigas.
Foams för buggy: Fria foams, pga situationen med foams av ojämn kvalite har vi valt att ändra till fria foams. Detta
gäller säsongen ut!
Foams för Truck och SC: Fria
Uppvärmning: kort uppvärmning (ca två varv)
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Heatindelning: Enligt totalställning och licensklass, förare som ej deltagit i cupen kommer sorteras in primärt efter
licens men också sunt förnuft kommer användas.
Omseedning: Baserat på 3 snabbaste varv under de två träningomgångerna.
Antal förare i heat under träning/kval/finaler: anslås i inbjudan för specifik deltävling då detta skiljer från bana till
bana.
Träning: ingen friträning under hela helgen (fredag – söndag).
Träning på tävlingsdagen: 2 träningsomgångar (6 minuter)
Kvalsystem: 4 kval (5 minuter), Round by Round där 2 räknas.
Finalupplägg: alla finalheat kör 3 gånger, 2 bästa räknas, 6 minuter.
Undantag för Openklassen:
Träning sker som buggy, två träningsomgångar á 6 minuter.
Resten av dagen körs I reedyformat, dvs finaler med poängjakt, en vinst ger 10 poäng, andraplats 9 poäng och så
vidare I fallande ordning. Heatuppställningen kommer ändra från omgång till omgång för att förarna skall få möta
varandra i en så jämn fördelning som möjligt. Heatlängd på 5 minuter i finalerna och 7 omgångar kommer köras de två
sämsta poängen räknas bort.
Banornas underlag: inomhus på matta/konstmaterial om ej annat anges i inbjudan för deltävlingen.
För att undvika ett för stort hemmaförarproblem ska banans slinga byggas om minst 40% inför tävlingen, efter
ombyggnation ska banan hållas stängd.
Frekvenser: Minst 3 skall anges vid anmälan, eller DSM. Frekvenser som slutar på 0 är ej tillåtna.
Bilar: enl SBF's tekniska reglemente (http://www.sbf.se/sportgrenar/radiostyrd-bilsport/regler/)
Batterier: 2S LiPo hard case. Ackarna måste vara godkända av EFRA, BRCA eller ROAR. Mer info här
Laddning: Max 1c samt laddpåse.
Tidtagning: AMBrc med RCM. Personlig transponder.
Tidsplan: Tidsplan anslås på MyRCM i samband med att anmälningstiden gått ut.
Preliminär Tidsplan: 0800-1800 både lördag och söndag.
Resultat/publicering: Resultat anslås löpande på resultattavla i depå. Anmäld deltagare medger publicering och
databaslagring av personuppgifter på klubbens Internetsida.
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på egen risk. SBF, MHF-U skarpnäck, tävlingsledningen och funktionärer
frånsäger sig allt ansvar för inträffande skador, olycksfall, el dylikt, före, under och efter tävlingen.
POÄNGBERÄKNING i cupen:
1:a = 100poäng, 2:a 99poäng, 3:a 98poäng … osv fallande ordning
TQ = 1poäng
Antal tävlingar som räknas: 3 deltävlingar räknas
Särskiljning: bästa resultat i räknade tävlingar.
Tävlingsledare: anslås i inbjudan för de separata tävlingarna
Racecontroller: anslås i inbjudan för de separata tävlingarna
Domare: anslås i inbjudan för de separata tävlingarna
Miljöansvarig: bestäms på plats för aktuell tävling.
Deltävlingarna: Specifika detaljer för deltävlingarna kommer att finnas på sidan för anmälan på http://www.letsrace.se
Officiell plats för denna inbjudan: http://www.eslin.org/p/vbc-2014-2015.pdf
Facebook: https://www.facebook.com/VBCVBCVBC
Kontaktpersoner:
Niclas Månsson 0739279867 (nille@vbc.cc)
Stefan Svensson 0704264362 (eslin@eslin.org)
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Vänligen kontakta oss om eventuella oklarheter i inbjudan/arrangemang.
Förändringslog:
20150119: Fria foams, pga situationen med foams av ojämn kvalite har vi valt att ändra till fria foams. Detta gäller säsongen ut.
20140922: 6 minuter heatlängd.
Truck/SC ändras till en open klass.
Enhetsfoam I buggy, nya produktnummer för däcken.
20131013: uppdaterad för 2013-2014.
30% → 40% ombyggnad av banan
TQpoäng
3 deltävlingar räknas
20120907: lade till text om 30% ombyggd bana inför tävling.
20121121: uppdaterade med deltävlingen i december. Ändrade till två träningar. Tar bort alternativet med tre kvalomgångar.
20120906: modifierad för säsong 2012/2013. nyheter bland annat SC-däck, ingen fredagsträning, poängräkningen fallande, antal tävlingar som
räknas
20120313: ny inbjudan 2012/2013, lagt till avgift till vbc, ändrat text om heatlängd,
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