BMW Club Schweden Motorsport inbjuder till
BMW Cup säsongen 2022
Arrangör:

Tävlingarna arrangeras av BMW Club Schweden genom BMWCS
Motorsport och anordnas i full överensstämmelse med FIA’s
internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser. Tävlingsledare, domarordförande meddelas i
separat PM inför varje tävling.

BMW CUP 2022:

Deltävling

Datum

Bana

Arrangör

1+2
3+4
5+6
7+8
9+10
11+12

7-8 Maj
28 Maj
1-3 Juli
13 Augusti
14 Augusti
3 September.

Falkenberg
Ljungbyhed
Ring Knutstorp
Ring Knutstorp
Ring Knutstorp
Sturup

SSK
MSCC
SSM/MSCC
BMW CS M
BMW CS M
MSCC

Serieavgift:

Poäng i Klubbmästerskapet + Goodie

Hel säsong - ink. Serieavgift
OBS: Skall vara betald senast 1/5-2022

Kostnad

3 400,00 kr
2 800,00 kr
3 400,00 kr
2 800,00 kr
2 800,00 kr
2 800,00 kr
1 000,00 kr
18 500,00 kr

Eventuellt kan ännu en tävlingsdag tillkomma under september/oktober
Tidsschema meddelas i separat PM inför varje tävling då
variationer kan förekomma beroende på antalet anmälda
förare.
Tävlingsform:

Lokal publikfri tävling, banracing/klubbracing

Tävlingslängd:

Se aktuella BMW Cup tävlingsregler på hemsidan. Exakt längd
meddelas i separat PM inför varje tävling.
.
Exakta tider meddelas i PM inför varje tävling. Samtliga bilar
skall vara besiktigade innan tidsträning.

Besiktning:
Depå:

Följ BMW Cuprepresentanternas anvisningar vid placering av
team i maskindepån. BMW Cup skall stå samlat.
Depåmatta och brandsläckare är ett KRAV !

Deltagare:

Se BMW Cup tävlingsregler
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Licensklasser:

SBF Racing: Debutant, Nationell och Internationell

Tillåtna bilar:

Bilar som uppfyller BMW Cup tekniskt reglemente samt BMW-bilar som vill
prova BMW Cup utom tävlan – och uppfyller SBFs grundkrav på säkerhet.

Avlysning:

Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen.
Se SBF Tävlingsregler RACING.

Anmälan:
Cup

Anmälan till serien samt inbetalning av säsongsavgift ( 1000:-) till BMW
2022, skall vara BMWCS Motorsports konto( BG el Swish – se bmwcup.se )
tillhanda senast 2020-04-15
De som avser att deltaga i BMW Cup som ett Team (max 3
förare/bil/säsong) skall samtidigt med anmälan meddela någon
av BMW Cup representanterna via mail vilka förare som ingår iTeamet.
Elektronisk anmälningsblankett finns på www.bmwcup.se.
Se BMW Cup och Anmälan till tävling.
Serieanmälan görs på amma ställe. Observera att endast medlemmar i
BMW CS som är serieanmälda får tillgodoräkna sig poäng i
klubbmästerskapet. Se BMW Cup tävlingsregler.

Avgifter:

Aktuella avgifter finns på klubbens hemsida www.bmwcup.se.
Se även BMW Cup tävlingsregler för information om sista
Betalningsdag etc.

Återbud:

görs elektroniskt via inloggning via bekräftelsemail på anmälan, alt.
meddelas till någon av de personer som finns under punkten
Kontaktpersoner.
Se även BMW Cup tävlingsregler

Arrangörsreklam:

Arrangören äger rätt till reklamplats enligt BMW Cup
Tävlingsregler. Ett team eller förare kan köpa sig fri från
delar eller all arrangörsreklam mot en avgift av 2000:- per
tävlingsdag. Avgiften skall betalas i förväg enligt samma regler
som gäller för anmälningsavgift. Bil utan föreskriven
arrangörsreklam kan nekas deltagande/start. Speciellt inbjudna
gästförare som deltar utom tävlan i BMW Cup får använda
arrangörsreklam på frivillig basis.

Reklamplatser:

2022 skall all serie reklam samlas på ett och samma ställe på
en ”streamer” mellan främre och bakre hjulet, ca 200mm hög.
Utöver detta så kommer det också att finnas arrangörsreklam
på streamern på framrutan samt på startnummerplattan. Ingen egen
reklam får förekomma på dessa ställen, övriga ytor är för närvarande fria.
Se bifogad skiss 1.0.(gulmarkerat). Vi förbehåller oss rätten att reservera oss
för eventuellt tillkommande sponsorer och placering utöver skiss 1.0.
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Tidtagning:

Elektronisk med AMB transponder (TranX260). Egen
transponder rekommenderas, det finns transponder att hyra till
priset 500:- per dag. Transpondertest genomförs under första
varven på träningen. Förare med egen transponder skall
meddela transpondernummer till arrangören i anmälan till
tävling (anges i kommentarfältet på anmälan).
Alla tider redovisas på en display vid domartornet. Vi kommer
under säsongen även göra tider och resultat tillgängligt i depå
via Amigoo och/eller W-LAN.
Se BMW Cup tävlingsregler.

Start ordning:

Se BMW Cup tävlingsregler.

Tidtagning:

Meddelas i PM inför varje tävling.

Flaggvaktstjänst:

Ambitionen för 2022 års säsong är att köpa in all
flaggvaktstjänst. I de fall BMW Club Schweden Motorsport måste sköta
denna tjänst i egen regi skall alla förare i BMW Cup vara beredda på att
hjälpa till med att stå flaggvakt. Varje tävlande bil tilldelas
ett flaggvaktspass vid en speciell postering. De som kör som Team skall
utse en av förarna och meddela tävlingsledningen senast vid
förarsammanträdet. Kravet på den som står flaggvakt är minst
funktionärslicens klass F. En förare får byta flaggvaktspass men måste då
själv ordna ersättare och meddela tävlingsledningen senast vid
förarsammanträdet.

Miljöchef:

Björn Andersson 0707 335266

Ansvar:

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk.
FIA, SBF, BMW Club Schweden Motorsport samt dess tävlingsledning och
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen
inträffade skador, olycksfall, eller dyl. Vid eventuell avåkning
kan banägaren kräva ersättning av föraren på den eventuella
skada som uppstått på dennes egendom. 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.

Kontaktpersoner:

Kontakta någon av BMW Cup representanterna vid frågor.
Anmälan, PM, startnummer, banbokning, resultat, tillstånd, SBF
rapportering Peter Norrman 0703-616293 Säkerhetsansvarig.
BMW Cup representant: Ola Håkansson
Björn Andersson 0707 335266
Ansvarsområde: Funktionärer, Rescue, Miljö
Se även www.bmwcup.se under BMW Cup, Kontakt
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Skiss 1.0
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