
 
 
Inbjudan till tävling i Crosskart Original Cup i Sala 2022-05-28 
Sanktionerad av Svenska Motorsportalliansen, SMA. Tävlingen arrangeras enligt gällande nationella 
tävlingsreglemente för Crosskart Original samt nedanstående tilläggsregler. Tävlingen är även öppen 
för förare från annat land än Sverige.  

Ansvar 
Tävlingen sker på den tävlandes egen risk. SMA, föreningen Crosskart Original, SMK Sala, 
tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för eventuellt inträffade skador, olycksfall 
och liknande. 

Arrangör 
Föreningen Crosskart Original. 

Plats 
Isätra motorstadion. Isätra 73392 Sala.  
Från Sala kör mot Uppsala, väg 72. Efter ca 5km sväng höger vid skylt motorstadion. . 
 
Datum 
Lördagen 28:e maj 2022 

Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Offentliggörs tävlingsdagen 
Domare: Offentliggörs tävlingsdagen 
Tekniker: Offentliggörs tävlingsdagen 

Deltagare 
Tävlingen är öppen för deltagare med gällande SMA-licens för Crosskart Original samt är medlemmar i 
föreningen Crosskart Original. 

Klasser 
Crosskart Original senior, 250ccm3 och 500ccm3, samt ungdomsklassen. 

Tillåtna fordon 
Enligt gällande tekniskt reglemente för Crosskart Original. 

Tävlingens genomförande 
Heattävling enligt gällande tävlingsreglemente för Crosskart Original. 

Tidsplan 
Depån öppnar: Fredag 27/5 från ca 18.00 
Anmälan: 28/5 8.15 – 09.00 
Besiktning: 08.15 - 09.00 
Förarsammanträde (obligatoriskt): 09.15 
Träning (obligatorisk): 09.40-10.30 
Första start: 11.00 

Priser 
Hederspriser till de tre bästa i varje klass.  
Alla pristagare ska delta vid prisutdelningen iförda föraroverall. 



 
 
Anmälan 
Skickas med e-post till anmalan@crosskart.nu senast måndagen den 23/5. 

Följande uppgifter skall vara med: 
Namn 
Personnummer 
Telefonnummer 
Klass 
Startnummer (meddela även om ni ej har fast startnummer).  

Anmälningsavgift 
Inom ordinarie anmälningstid: Senior 600 SEK och ungdom 400 SEK. Efteranmälan 800 SEK respektive 
500 SEK. 
Betalning 
- Kontant tävlingsdagen 
- Swish: 0708 – 65 09 84 ( Hans Johansson, kassör ) , skriv startnummer i meddelandet. 

Återbud 
Senast 48 timmar före start. 

Avlysning 
Vid mindre än 14 anmälda ekipage eller fall av force majeure äger arrangören i samråd med domare 
rätt att avlysa tävlingen.  

Övrigt 
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 av sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. Transport i depån 
skall ske i gångfart. Förare som ej respekterar detta kommer att uteslutas ur tävlingen. 
Miljömatta eller presenning skall användas under fordonen i depån. 
All fotografering och filmning för privat bruk är tillåtet, pressackreditering krävs för media. 
 
 
Hjärtligt välkomna!  

Tävlingsledningen 

 


