Invitasjon til NC4 2017
GRCBK – Grenland RC Båt Klubb har gleden av å invitere til årets 1. norgescup runde.

Arrangør: Grenland RC Båtklubb (GRCBK)
Sted:

Vatnebuvann – Sørlands Modellbåtklubb sitt kjørevann, Tvedestrand.

Dato:

Lørdag 2/9-17 og Søndag 3/9-17

Klasser:

Offshore (FSR-O) 3,5 – 7,5 – 15 – Standard Zenoah - 27 og 35
Hydro (FSR-H) 3,5 – 7,5 – 15 og 27
Prøveklasse OTA

Påmelding: Online påmelding på www.nmsbf.org
Frist: 25/8-17

Regler:

Det kjøres etter NMSBF sine regler.
Alle deltakerne skal lese gjennom reglene før start!
Det er pålagt å ha 2 frekvenser, dersom man kjører med FM sender
Det er pålagt å ha co-pilot både til trening og i løp
Det benyttes elektronisk rundeteller system. Det er nødvendig med Mylaps/AMB
transponder.

Priser:

Påmeldingsavgiften for senior kr 150,- pr klasse.
Påmeldingsavgiften for junior kr 75,- pr klasse.
Innbetalingsfrist er den samme som påmeldings frist. For sen betaling (etter frist)
medfører startnekt!!!

Betaling:

Deltakeravgift betales til: Grenland RC Båt Klubb
Konto nr : 6250.56.88622
MERKES : Startavgift NC-4 2017 + navn og hvor mange klasser

Lisens:

Det kreves lisens fra NMSBF. Denne koster kr 300 per sesong, og betales til:
Norsk modellspeedbåt forbund v/Harald Ekkjestøl
Kontonummer: 1207.81.11613

Kontakt:

Navn: Stian Bamle
Epost: stbamle@online.no
Telefon: 90966413

Program:
Fredag
08.00 – 21.00 Trening

Lørdag
08.45: Førermøte
09.00 - 12.00 1. runde offshore og hydro
12.00 – 13.00 2. og 3. runde i hydro
13-13.30 Pause (ingen start av motorer)
13.30 – 17.00 2. runde offshore og 4 runde hydro
17.00 – 21.00 Trening

Søndag
07.45 førermøte
8.00 – 12.00 3. runde offshore og 5 runde hydro
12-12.30 pause
12.30 – 16.00 4 runde offshore og 6 runde hydro
Det tas forbehold om endring av tidspunkter og rekkefølge.
Nytt av året er OTA og vil bli lagt inn i raceoppsett

Veibeskrivelse:
Fra Øst: Følg E-18 forbi innkjørsel til Tvedestrand, fortsett ca 2 km til Fiane. (skarp sving i 50 sone med statoil på begge sider av veien. Ta inn
mot Vegårdshei. Følg veien 3 km til du kommer til Næs verk. Ta over broa og opp langs golfbanen. Følg veien ca 3 km til en sving i oppoverbakke.
Midt i svingen ligger avkjøringen merket Øynes. Ta av her og fortsett innover til kjørevannet. Det ligger langs veien.

Fra Vest: Følg E-18 forbi Arendal, følg veien i 21 km til Fiane. (skarp sving i 50 sone med statoil på begge sider av veien. Ta inn mot
Vegårdshei. Følg veien 3 km til du kommer til Næs verk. Ta over broa og opp langs golfbanen. Følg veien ca 3 km til en sving i oppoverbakke.
Midt i svingen ligger avkjøringen merket Øynes. Ta av her og fortsett innover til kjørevannet. Det ligger langs veien.

Overnatting:
Holt camping
Langtveit
4900 TVEDESTRAND
Telefon: 3715 5600 - 920 64 414
http://holtcamping.no/

Tvedestrand fjordhotell
Fritz Smiths gt. 7
4900 Tvedestrand Telefon: (+47) 37 16 03 00
www.tvedestrandfjordhotell.no

Det er også mulighet for overnatting ved kjørevannet.
Da setter man campingvogn lengst opp på parkeringsplassen med draget ut om det er mulig pga lengde på vogn.

