Besök oss gärna på www.mx5racingclub.se.

HEMSIDAN
För att effektivisera både klubbarbetet med
informationsspridning samt underlätta
diskussionerna kring förbättring av våra bilar,
har vi skapat www.mx5racingclub.se.

På hemsidan har vi dessutom ett aktivt forum där vi
bland annat diskuterar våra
banträffar, MX-5 Cup och
MX-5 Sprint Cup. Här har
du även möjlighet att få hjälp
med reparation och förbättring av din Miata.

Kontakt sker enklast via hemsidan
www.mx5racingclub.se

SIDE BY SIDE RACING

Allt detta hittar du på
www.mx5racingclub.se, där
du även finner information
om hur du kan bli medlem.
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Hemsidan innehåller
nyheter och information
om kommande träffar samt
samlade artiklar om det du
behöver veta för att komma
igång för att tävla.

MX-5
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MX-5 SPRINT CUP

MX-5 CUP

MX-5 Racing Club är klubben för dig som
gillar sportig och utmanande körning på
landets racerbanor med din Mazda MX-5/
Miata.

2009 drog vi igång ett koncept som vi kallar
MX-5 Sprint Cup. Detta går ut på att vi
under året genomför fem till sju evenemang
där vi kör på roliga och utmanande konbanor/tekniska rundbanor.

MX-5 Cup är en del av Sportvagnsmästerskapet (SPVM) där tre tävlingshelger per år
har valts ut för att minska tröskeln för tävlande. Att erbjuda billig racing är viktigt för oss.

Oavsett om du har en gatbil
eller en tävlingsbil är du
välkommen i vårt gäng. I
centrum står din egen ambition att vilja utvecklas till
en bättre förare! En viktig
grundtanke är gott kamratskap samt att ha riktigt kul
med din miata! Klubben
startade 2007 och är sedan
2008 ansluten till Svenska
bilsportförbundet (SBF).

Banträffar
Klubbens viktigaste uppgift
är att anordna banträffar och
förarövningar för klubbens
medlemmar. Träffarna utgörs
av allt från mindre events
med konbanor till större
banträffar på motorbanor.
Målet är att erbjuda säker
och rolig körning som passar
såväl dig som provar din bil
på bana för första gången
som dig med stor erfarenhet.

MX-5 Sprint Cup deltävlingarna sker i anslutning till de
banträffar klubben arrangerar under året. MX-5 Sprint
Cup är öppen för alla med
en Mazda MX-5. I samband
med tävlingarna finns det
också möjlighet att prova
på att köra på tid utanför
tävlandet för den som bara
vill prova på.

En summering görs i
slutet av säsongen över vem
som skickligast/effektivast
hanterat sin Miata i MX-5
Sprint Cupen.

Tävlandet sker inom klassen
och reglementet Roadsport
C vilket ger låg modifieringsgrad för att bygga
tävlingsbil, MX-5orna är
väldigt väl klassanpassade
från fabrik.
För att minska tröskeln
för att börja tävla har MX-5
Cup förutom klassen ”Modifierad”, som följer Roadsport C-reglementet, även en
”Standard”-klass där antalet
modifieringar är ännu mer
begränsade.

Fältet har stadigt stigit
sedan MX-5 Racing Club
startade och sedan tävlingssäsongen 2010 så tävlar över
20 MX-5-bilar i Roadsport
C varje säsong.

