Dansk 1:24 Retro Formel 1

GRAND PRIX
LØRDAG D. 27. OKTOBER
For 2. gang inviterer MMRK hermed til Danmarks eneste rendyrkede Retro Formel 1 arrangement.
Efter en formidabel succes i 2011 vil dagen igen i år totalt stå i de gamle F1’ere fra 60’ernes tegn
med race, film, spil, snak og hygge, ligesom det vil summe af prominente kørere, kendiser og
wannabes i „No.13 Bar“, mens potente F1’ere slider plastikken tynd på MMRK’s eminente bane!

REGLEMENT
Der køres efter DMRU’s generelle reglement, DMRU’s tekniske reglement for 1:24 Retro Formel 1
samt DMRU’s løbsreglement (se www.dmru.dk) med undtagelse af følgende.
Der køres en tidtagning, hvor der gives point til de 5 hurtigste (5,4,3,2,1 point). Derefter køres 3
runder heats (4x4 min.), hvor der gives point efter DMRU’s skala fra 2011 (40,38,36,34,33,32 osv) i
hver runde. De 2 bedste runder sammenlagt samt evt. point fra tidtagningen giver vinderen. Ved
pointlighed er resultatet fra den overskydende runde tællende.

STARTGEBYR
DKK 220,som dækker, startgebyr, T-shirt (oplys størrelse ved tilmelding), fri kaffe hele dagen, morgenmad
(franskbrød med smør og pålæg), varm sammenkogt ret med ris (Grand Prix Gryde).

DKK 120,excl. T-shirt, men ellers som ovenstående.
Indbetales senest 13. oktober til konto reg.3406 nr.3406733807 mærket Retro F1 GP og navn.

TILMELDING
Skal foregå senest d. 13. oktober med mail til

juuljan@hotmail.com
eller på tilmeldingssiden;

http://www.hostbox.dk/lb/index.php

BESPISNING
Udover de i startgebyret indeholdte kulinariteter, kan der naturligvis købes mange andre lækkerier og
drikkevarer hos „Sukkerpusheren“ i MMRK’s „No.13 Bar“ som er lagerførende med et pænt udvalg
af de mest fremtrædende mærker og specialiteter.

TIDSPLAN
Der køres efter følgende provisoriske tidsplan, og ret til ændringer forbeholdes.
Kl. 08.00 Træning
Kl. 09.00 Teknisk kontrol og Concour d’Elegance
Kl. 09.30 Briefing
Kl. 09.45 Tidtagning
Kl. 10.45 Start af løb

BANEDATA
Bane:
Længde:
Strøm:
Stikforbindelse:

4-sporet Carrera
12,5 V
XLR-stik, Banan-stik og Jack-stik

HVOR?
Se vedlagte kørselsvejledning, hvordan du finder frem til MMRK i Ikast.

DE HURTIGSTE I 2011.....
Her er lidt for de kommende deltagere at sigte efter.
hurtigste runde
Niels Elmholt
89,27 omg. (3.runde)
Jan Juul
89,10 omg. (3.runde)
Kristian Visgaard
86,24 omg. (1.runde)
Top Qualifier:

Kristian Visgaard 10.504 sek.

Det totale resultat fra 2011 kan ses på www.mmrk.dk

