
Startbekräftelse 
Oskarshamn 7-8/7 2017 utgåva B 

 
Klasser  GT15, GT30, Aquabike, Thundercat. SM I samtliga klasser 
 
Plats  Oskarshamn, Hamninloppet, Gröndalsvägen 
 
Regler  Tävlingarna körs enligt UIM och SVERA regler 
  Minst fyra deltagare krävs för att klass skall köras. 
 
Bana  GT 15/30 kör 4-punktsbana enligt banbeskrivning, Thundercat 5-

punkt med h-sväng enligt banbeskrivning. GT 15/30 kör fyra heat, 
varav tre räknas, Thundercat kör tre heat.  

 Thundercat och Aquabike kör Offshore på fredagen enligt 
banbeskrivning. 

 Aquabike rundbana inne i hanmen lördag enligt banbeskrivning. 
     
 
Banlängd  GT15 ca 1100m, GT30 ca 1300m, Jetski 3000m och Thundercat 

ca 1150m. 
 
Antal varv  Alla klasser kör 6 varv.   
 
Start   Rundbana stillaliggande vid brygga, med startljus på land. 
  Offshore på fredagen med masterbåt enligt UIM 305. 
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