
Invitation til DRCMU 3 i Tinglev 
 
Ti-Mo Tinglev Modelbilklub inviterer hermed alle interesserede kørere til DRCMU 3. 
 
Dato  søndag den 13. november 2016 
 
Sted  Tinglevhallen, Nørremarken 44, 6360  Tinglev 
 
Klasse  1:10 El: Stock 17,5T blinky / Superstock 13,5T blinky / Modified 
 
Lørdag den 12. november 
Kl. 09:00 Hallen åbner.  
Kl. 10:00 Banen åbner - 2 timer klasse-inddelt fri træning    
Kl. 12:00 Heatinddelt fri træning       
Kl. 21:00 2 timer klasse-inddelt fri træning 
Kl. 23:00 Banen lukker. 
Kl. 24:00 Hallen lukker - lyset og støjniveauet dæmpes, så folk kan sove i hallen. 
 
Søndag den 13. november  
Kl. 07:00 Hallen åbner.  
Ca. kl. 08:00  2 x heattræning - tællende for seedning til kvalifikation 
Ca. kl. 10:30 3 x kvalifikation 
Ca. kl. 14:30 3 x finaler 
Ca. kl. 18:30 Pokaloverrækkelse 
 
Startgebyrer iht. DRCMU reglement  
Stock DKK 150,00  -  excl. dæk. 
Superstock DKK 400,00  -  incl. 1 sæt Sorex 28 kontroldæk. 
Modified DKK 400,00  -  incl. 1 sæt Sorex 28 kontroldæk. 
 
Træning lørdag: DKK   50,00  
 
Tilmelding  på www.myrcm.ch  
  
Tilmeldingsfrist senest søndag den 6. november kl. 23:59.  
 
 OBS - Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse skal hele gebyret betales alligevel. 
 - Ved for sen tilmelding betales ekstra gebyr på DKK 150,00 pr. klasse. 
 - Ved +80 deltagere forbeholder vi os retten til at afvise seneste tilmeldinger. 
 - Der køres max. 10 heats i alt.  
 - Ved mange tilmeldinger kan enkelte heats blive kørt med mere end 8 deltagere.  
  
Overnatning  i hallen fra lørdag til søndag:  DKK 30,00 pr. person. 
 
Betaling søndag den 13. november før første kvalifikationsrunde. 
  
Reglement  iht. DRCMU - se www.drcmu.dk.  
 
Løbsleder Nicolai Nielsen. 
 
I øvrigt - vil der være 1x1 m bordplads med strømstik og stole til alle 
 - vil der være storskærm med løbsinfo 
 - vil der begge dage være en kiosk med mulighed for at købe lidt vådt og tørt  
 
Spørgsmål?? Du er velkommen til at kontakte Ti-Mo på bc@ti-mo.dk eller kim@ti-mo.dk 
 
Ti-Mo Tinglev Modelbilklub glæder sig til at arrangere løbet og håber, at mange kørere vil støtte op 
om løbet i Tinglevhallen og dermed gøre det til en god oplevelse for alle.  
 
På Ti-Mo Tinglev Modelbilklubs vegne 
Bjarne Callesen 
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