
  Inbjudan WBC #5 2015/2016 – Klippan RC Klubb 
Datum: 2016-03-19 till 2016-03-20 
Klass: 1:10or 2wd och 1:10or 4wd 
Preliminär tidplan: 2wd Lördag 08:00 – 18.00, 4wd Söndag 08:00 – 18.00 (Anläggningen öppnar kl 07:00) 
Tidschema: Anslås lördag morgon 
Plats: Ängelholmsgatan 3  Klippan
Webbsida: www.klippan-rc.se 
Arrangör: Klippan RC Klubb 
Tävlingsform: Nationell 
Licens: Svenska licenser (N, D samt U), Internationella förare kör med EFRA-licens 
Anmälningsavgift per klass: 200kr. Avgiften betalas på plats i samband med registrering. Efteranmälningsavgift, i mån av plats, ordinarie avgift plus 50kr. Vi har swish och kortbet.
Anmälning sker på https://www.rc-championship.info  
Sista anmälningsdag: 
Avanmälan: måste ske innan anmälningstidens utgång, annars måste anmälningsavgiften betalas 
Regler för deltävlingen finns i inbjudan för cupen:  http://www.eslin.org/p/wbc-2015-2016.pdf  
Däcksoppa: I lokalen kör vi med ”vanliga däcksoppor”, wd40, 5-56 eller lampolja. Sprayning med sprayburk får ej förekomma i lokalen. 
Mekutrymme: Mekbord och stolar finns
Tävlingsledare: Stefan Svensson, MHF-U Skarpnäck 
Racecontroller: Kim Lindgren, MHF-U Skarpnäck 
Domare: Vakant
Miljöansvarig: Vakant 
Tidtagning: Stefan Svensson 
Speaker: Stefan Svensson 
Adress: Ängelholmsgatan 3  Klippan
Kiosk: Vi kommer erbjuda lunch ”dagens rätt” lasagne på lördagoch pytt i panna på söndag. I kiosken finns läsk,hamburgare, toast,kexchoklad, chips, godis o.s.v. Anmäl här om ni vill ha dagens lunch senast 15/3 till (kassor@klippan-rc.se ) 
Övernattning: Ingen övernattning i lokalen. Boende:HOTELL KLIPPAN, KLIPPANHOTELL ERIKSLUND, ÄNGELHOLM (Ca 20 min till banan)ELFDALENS CAMPING, KLIPPAN
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Kontaktperson Klippan RC Klubb:
Johan Pehrsson  jpehrsson514@gmail.com 
Kontaktpersoner WBC: Niclas Månsson 0739-279867 nille_m@hotmail.com Stefan Svensson 0704-264362 eslin@eslin.org 
Övrigt: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och reglemente enligt ovan samt denna tävlingsinbjudan Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (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 arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna 
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