
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SMK Gävle inbjuder till  
 

Vintersprint i 
Crosskart  

Lördag 28/1 
 

 
                                          



 
        

                                                                   
  
   

 
 

 
 
 

 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan och eventuella PM. 
 
 Tävlingsplats:  Gävle motorstadion Rörberg  

 
Tävlingsledare:  Mikael Pettersson  
 
 
Tekniks Chef: Martin Berglund 
 
Miljöchef                           Rikard Berglund 
 
Säkerhetschef                    Jimmy Holmkvist 
 
  
Domare:                             Håkan Persson 
 
 
 
Tävlingsform:  Nationell tävling 
 
Tidsplan:   Sista anmälningsdag: 22/1 24.00 

Anläggningen öppen: 27/1 13,00 
Anmälan/besiktning öppen: 28/1 07,00-09,00   
Organisations möte: 09,15 
Obligatoriskt förarmöte vid startplattan: 09,30 
Mastervarv kl. 9,45 
Första start: 10,00 
Avslutande organisationsmöte: efter Prisutdelning             
    
Resultatlista anslås efter avslutad omgång på racead.se. 
Prisutdelning efter protesttidens utgång. 



Deltagare:   Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk/NEZ licens 
gällande Crosskart.  
 

Klasser:    Xtreme junior1, 2, 3, 650cc (50+ ingår I 650cc), Xtreme. 

 
Tillåtna fordon:  Enligt sbf reglemente för Crosskart 2022. 
 
Däck:                                 -10tum, bredd fritt med max 16 st dubb per längd dm     
                                              och ett utstick om max 7mm                                             
                                           - Dubben ska vara fastsatt utifrån. 
                                           - Däckets fabrikat fritt. 
 
Anmälningsavgift:   
                                           Xtreme junior                      900 Sek 

Klass 1   900 Sek 
Klass 2   900 Sek 
Klass 3                               1200 Sek 
 650cc, Xtreme, 1200 Sek 
Efteranmälningsavgift +     500 sek 

                                               Anmälan betalas på plats.  
-                                   Betalsystem anmälan och protester: kontanter eller Swish.  

 
 

Anmälan:   Anmälan skall vara tillhanda senast söndagen den 
22/1 kl 24.00 
 Anmälan sker online på www.racead.se 
 

Tävlingens genomförande:   
                                                Lördag: 1mastervarv + 3åk genomförs på en c:a 2km lång  
                                                slinga, bästa tiden räknas som slutresultat. 
                                                 
                                           

                                                     Startordning:  Xtreme junior,klass 1 ,  
                                                     2, 3, 650cc,Xtreme 

 
                

 
Avlysning:  Arrangör, i samråd med SBF:s crosskartutskott tillsammans med 

Svenskcrosskart förarföreningen, kan besluta om att avlysa tävling 
vid force majoure, eller vid för få anmälda deltagare. 

   

   Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda 
deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa 
incheckningen öppnar.  

Reklam:   Enligt CK 1.2.1  
                                             
                                             
  
Särskiljning:  Vid samma tid särskiljs man efter bästa tid i första åk,sedan andra. 



 
Upplysningar: Micke Pettersson 070-6509177 
 
 
Efteranm/Återbud: Racead.se 

Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full 
startavg 
 

 
 
Övrigt:   Startbekräftelse och resultatlista kommer att finnas på racead.se  
 

 
 
Glöm inte mekanikeranmälan som lämnas i anmälan. 
Förare under 16 år ska anmäla en ansvarig ledare/mekaniker, vem 
som är ansvarig ledare ska fyllas i mekanikeranmälan 
Samt vem som är ombud vid en protest. 
 

 
 
Deltagare har genom sin anmälan att delta i 
tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen 
för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör 
namnuppgifterna. 
 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och 
på egen risk. SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som 
under tävling drabbar deltagaren. 
 
 
Välkommen! 


