Svedala Motorklubb inbjuder till

Legends Cup Masters och Legends Cup Pro
Denna inbjudan skall ses som komplement till generell inbjudan som är gjord av
Legends Cup
Tävlingsplats:

Sturup Raceway

Bana:

Banans längd är 2087 m. Banan är asfaltbelagd och körs
vänstervarv.

Tävlingsdatum:

22-23 september 2017

Tävlingsarrangör:

Svedala Motorklubb

Tillståndsnr:

Södra bf

Tävlingsledare:

Else
Nilsson
tel.nr
bertil.skold.horby.mail@telia.com

Bitr. Tävlingsledare:

Bengt Persson, 070 5493147

070-3457144

Börje Blomén 070-6614125
Sekreterare:

Gudrun Hansson 070-3349125
hanssongudrun@hotmail.com

Miljöchef:

Göran Håkansson

Banchef:

Hans Malm

Säkerhetschef:

Magnus Gustafsson

Tidtagning:

Alex Möller (transpondrar finns till uthyrning)

Chefstekniker:

Bertil Schöld 0415-139 93 070-6512754

Domare:
Teknisk domare:

Ingvar Svensson, Simrishamns MK

Tävling:

Nationell banracingtävling anordnas i full överensstämmelse med Internationella Bilsportförbundets (FIA)
internationella och Svenska Bilsportförbundets (SBF)
nationella reglementen.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för team anmälda till serien och för
förare med licens gällande för denna typ av tävling.

Tävlingens genomförande: Enligt bif. Tidsschema. Det finns en extra träning

inlagd som kostar 300/pass. Ser gärna att ni anmäler
er till detta i förväg. Går bra med mejl eller telefon
till TL. Sätt gärna in pengarna på vårt bgr 58961426.

Försäkringar:

Arrangören har, genom att tävlingstillstånd erhållits,
ombesörjt att de ansvarsförsäkringar som SBF
föreskrivet tecknats.

Anmälan:

Anmälan ska ske via anmälningsblankett som finns
centralt utformad

Adm.avgift:

Uttages vid för sen avanmälan

Avanmälan:

Avanmälan görs till TL eller tävlingssekretariatet innan
besiktningen börjar

Registrering:

Vid ankomsten till banan skall SAMTLIGA förare
personligen anmäla sig i anmälningssekretariatet som är
beläget i gråa huset (speakertornet). Förare ska uppvisa
giltig licens och legitimation.

Extra PM:

Anslås på den officiella anslagstavlan som finns vid gråa
huset på gaveln.

Anmälan:

Fredag

18.00-20.00

Lördag

07.00-09.00

Fredag

18.00-20.00

Lördag

07.00-09.00

Besiktning:

Besiktning sker gående. Bilen ska vara besiktigad före
träning.

Förarsammanträde:

Förarsammanträde med obligatorisk
SAMTLIGA förare sker lördag kl 08.15

närvaro

för

Startmetod:

Rullande start med 1 formationsvarv

Safety-Car

kommer att användas under hela tävlingen

Ansvar:

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Den
som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Berört internationellt förbund (FIA,CIK), Svenska
Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund
(SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan
vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.

Resultatlista:

Offentliggörs efter avslutad tävling och anslås på den
officiella anslagstavlan.

TV-sändning:

Sker endast via monitor

Depåregler:

Maximal hastighet i parkeringsdepån är gånghastighet.
Grillning eller öppen eld får ej förekomma i
parkeringsdepån (grillning sker på anvisad plat

Buller:

Max buller är 95 dbA vid förbifart
På grund av de krav/bestämmelser som åligger banägaren
kommer inga undantag att göras från detta bullervärde.
Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Miljö:

Att följa
tävlingen.

gällande

miljöplan

för

anläggningen

Se G2(Gemensamma regler) Den tävlandes ansvar
SVEDALA MOTORKLUBB hälsar er hjärtligt välkomna

och

