Invitasjon til NC5 2017

Buskerud RC Båt Klubb har gleden av å invitere til årets siste norgescup runde.

Arrangør: Buskerud RC Båt Klubb
Sted:

Drammen Camping
Buskerudveien 97
3027 Drammen
GPS koordinater N 59° 45.047 - E 10° 08.070

Dato:

15. – 16. September 2017

Klasser:

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

Påmelding: Online påmelding på www.nmsbf.org
Frist: Torsdag 07.09.2017

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: Buskerud RC Båt Klubb v/Trond Pedersen
Konto nr : 5083.06.69415
MERKES : Startavgift NC-5 2017 + navn

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
Det blir foretatt kontroll av std. Zenoah motorer i løpet av helga.
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Kontakt:

Navn: Richard Andreassen
Epost: post@brcbk.org
Telefon: 48122663

Bankett !!!
Det blir lagt opp for langbord (egne Bord og stoler)+( egne
mekketelt) og det vi har for å gjøre en billigst mulig bankett for att
flest mulig har råd og mulighet.
Servering : gryterett, ris, salat og loff (alle med eget drikke)
Alergier evt. send meld, legger opp for litt grilling evt.
Salg av restebrus fra kiosk.
150kr pr senior
75kr pr junior

Siden løpet blir arrangert i boligstrøk må vi ta mer hensyn og derfor
ha kortere og strengere regler for trening og motor starting utenfor
oppsatte tider, samt støykravene vi har, håper alle forstår og
respekterer dette.

Øvrig informasjon: www.nmsbf.org
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Program:
Torsdag
12.00 – 18.00 Trening

Fredag
07.45: Førermøte
08.00 - 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
– 18.00 Trening

Lørdag
08.45 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
Ca kl 18.00- Bankett
Det tas forbehold om endring av tidspunkter og rekkefølge underveis i løpet.

Veibeskrivelse:
Fra Øst:
Ta av mot Drammen før Drammensbrua. Ta til høyre inn i bragernestunellen. Ta til høyre inni
tunellen mot Åssiden. Følg veien oppover elva mot Mjønndalen. Ved menybutikken (og Mc
Donalds) på Åssiden tar dere til venstre. Ta til venstre i neste kryss (mot elva.) Deretter tar
dere til høyre, og får Drammen camping på venstre side etter ca 200m.

Fra Vest:
Ta av motorveien før drammensbrua. Følg riksveien, skiltet ring/sentrum (ikke E134) oppover
langs elva. Ta til høyre ved siste brua over elva, skiltet åssiden. Følg veien over brua, og ta til
venstre. Følg veien oppover elva mot Mjønndalen. Ved menybutikken (og Mc Donalds) på
Åssiden tar dere til venstre. Ta til venstre i neste kryss (mot elva.) Deretter tar dere til høyre,
og får Drammen camping på venstre side etter ca 200m.
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Overnatting:
Hver enkelt må kontakte Drammen Camping direkte for booking av hytter
og evt. vognplass. Si at dette gjelder for RC båtløpet.

Drammen Camping
Buskerudveien 97, 3027 Drammen
Tlf. 32 82 17 98

Mvh
Richard
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