SÄTTER FART PÅ SOMMAREN!

Missa inte chansen att uppelva offshore racing på nära håll, en av världens häftigaste
motorsporter. Tävlingarna bjuder på tät och intensiv racing i alla förhållanden och
ställer extremt höga krav på såväl teamet som de tävlande på banan.

WWW.OSKARSHAMNSMOTORBATKLUBB.SE
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STARTTIDER:
30 JUNI TISDAG

10.00 – 20.00 Inregistrering och tränings
möjlighet för tävlande

1 JULI ONSDAG

10.30 – 11.30 Träningstillfälle för tävlande
14.30 – 15.45 WC Race 1 Class 3A, 3B
16.15 – 17.30 WC Race 1 Class 3C

2 JULI TORSDAG

15.00 – 17.00 Träningstillfälle för tävlande

3 JULI FREDAG

09.00 – 10.00 WC Race 2 Class 3A, 3B
14.30 – 15.30 Swedish Championship
15.45 – 16.45 WC Race 2 Class 3C

4 JULI LÖRDAG

08.30 – 09.30 Swedish Championship
11.00 – 12.00 WC Race 3 Class 3A, 3B
12.00 – 15.15 Thundercat och Jetski Circuit
Race
15.30 – 16.30 WC Race 3 Class 3C
19.00
Prisutdelning totalsegrare VM

CITYRACE MITT I OSKARSHAMN!
OSKARSHAMNS MOTORBÅTKLUBB OCH OSKARSHAMN har åter fått
förtroendet av UIM att arrangera VM i Offshore 2015. Oskarshamn har
genom åren blivit en av de främsta platserna för svensk båtracing.
Välordnade arrangemang tillsammans med god service för både
tävlande och åskådare har satt Oskarshamn och Oskarshamns
Motorbåtklubb på kartan inom svensk motorbåtsport.

Tävlingarna genomförs med start, rundning och mål i inre hamnen
med bra publikplatser runt hela hamnen med möjlighet att uppleva
offshore racing, en av världens farligaste motorsporter, på nära håll.
Tävlingarna bjuder på tät och intensiv racing i alla förhållanden och
ställer extremt höga krav på såväl teamet som de tävlande på banan.

För mer information, se hemsidan: WWW.OSKARSHAMNSMOTORBATKLUBB.SE

”SVERIGES OFFSHOREMECKA – OSKARSHAMN,
DEN FRÄMSTA PLATSEN FÖR SVENSK BÅTRACING”

KLASSERNA I ÅRETS RACE:
Klass 3A – Offshore 115

Klass V–150 (Beteckning Z)

Klass V–50

Klass V–300 (Beteckning X)

En helt ny internationell klass där man
bara får köra med enskrovsbåtar och
med miljömotorer, EPA-motorer. Klas
sen kom till på ett svenskt initiativ
och första EM tävlingen för klassen
körs i Sverige 2012. Motorerna får
helt orört skick. Båt minst 5,75 m, min
vara på högst 115 hk och ska vara i
vikt inkl besättning 700 kg

(Beteckning J)

Detta är den minsta Offshoreklassen
men det innebär inte att det bara är ju
niorer som tävlar i den. I den här klassen
tävlar unga och gamla mot varandra
på samma villkor. Offshore innebär att
tävlingar körs på öppet vatten mellan
olika kontroller. Varje tävling tar flera
timmar att genomföra, så det gäller att
såväl deltagare som båtar är uthålliga.
Det ska vara två personer i båten,

förare samt navigatör. Båtarna ska
både vara snabba och tåla hård sjö,
för ute på de öppna fjärdarna kan det
blåsa upp ordentliga vågor, och de
märks i dessa båtar.

Klass W–150 (Beteckning W)

När V–150 blev en succé med
enskrovsbåtarna så kom tankarna
snart på en enklare klass för att köra
katamaraner också, så kom W–150
till. En original standardmotor på
max 150 hk på en katamaran.
Det har också blivit en framgångs
klass som växer för varje år.

Världens mest spridda Off-shoreklass.
Båtarna får vara enskrov eller
katamaraner från 6,2 meters längd,
minimivikt 775 kilo. Vanligaste bå
tarna är Eurocat, Argocat men också
B-23 enskrovare. På motorsidan har
motorer mer framstående som Mercury
Mercury XR2 varit outstanding men i Optimax och Yamaha 200. Det finns en
dag är den nya gröna generationens
del begagnat.

För de som gillar ”riktiga” större
båtar och V8 motorer. Här är klassen
för ”muskelbåtar”! Båtarna ska vara

Runabout Stock N/A

Sittmaskiner. 2-4 takts motorer
0-1600 CC. Standard maskiner men
vissa ändringar får göras som tex byte
av intagsgaller, impeller, bakplatta,
tändning m,m, enligt IJSBA`s regler
för Runabout Stock med nationella

V–300 är en förhållandevis ny klass,
som kom till säsongen 2008. Den
bygger på enbart enskrovsbåtar av
traditionell typ och en standardutom
bordare med max 300 hk. Har blivit
en av de största klasserna under de
senaste åren.

Klass 3B–Offshore 1,3 liter (Beteckning B)

Den minsta internationella offshore
klassen, där även enskrovare kan
tävla. På grövre sjö brukar enskrovare
ha fördel, medan katamaranerna har
en överlägsen toppfart. Båtarna ska
vara 5 meter långa och en katamaran och Twister, medan motorutbudet
måste vara minst 500 kg tung.
är spritt på olika 90 hk modeller av
Populära båtar är Argocat, Eurocat
Yamaha och Tohatsu.

V 115 (Beteckning E)

Klass 3C–Offshore 2 liter (Beteckning C)

U/UL = Inbordare V8

V–150 är en förhållandevis ny klass,
som kom till säsongen 2005. Den
bygger på enbart enskrovsbåtar av
traditionell typ och en standardutom
bordare med max 150 hk.
Är en av de största klasserna under
de senaste åren.

enskrovsbåtar och motorerna i UL ska
vara standardmotorer, där endast små
modifieringar är tillåtna.

tilläggsregeln ”naturally aspirated”
(N/A). Alltså ingen turbo eller kom
pressormatning tillåten. Vanligaste
maskinerna i denna klass är Kawasaki
STXR, STX15F, Yamaha GP12-1300,
Seadoo XP bland mycket annat.

Det behövdes ett mellansteg mellan
V50 och V150, då blev V115 naturligt.
115 hk klassen är en av de allra vanli
gaste motorstorlekarna. Enskrovsbåt,

V 24 (Beteckning V)

Enda Entypsklassen i Offshore. En
skrovsbåt på 24 fot, med Volvo 5,7 liters
Volvo Penta standardmotor på drygt 320
hk Toppfart drygt 65 knop. Alla båtar, ja
t.o.m. propellrarna ska vara identiska.

begränsad hissning, bra inkörsklass
för fullvuxna. Minlängd 5,3 m, minsta
vikt inkl besättning 700 kg, fart 55
knop.

Det ger förutsättningar för mycket jämn
racing. Båtarna är ritade av svensken
Ocke Mannerfelt går extremt bra i grov
sjö och är mycket spektakulära både på
land och till sjöss!

Runabout GP

Sittmaskiner. Enligt IJSBA`s regler
för GP, Värsta muskelklassen med
maskiner från 200 hästar uppemot
400 hk! Accerelationen är ofattbar och
det är också så att det krävs en del för
att hålla sig kvar i kurvorna.

Thundercat

Världens häftigaste gummibåtracing.
Gummikatamaranerna är ca 4m
långa, standardmotorer på upp till
750 cc, motsvarar Tohatsu 50 hk.
Sporten kommer från Sydafrika och
där har den körts sedan 1980.
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