Inbjudan
Hyllinge Motorsällskap inbjuder till
Final i Legends Cup
Masters och Pro
Hyllinge Cup
öppet klubbmästerskap i klasserna
Special, Formel, RS och Modifierad
Ring Knutstorp
Lördagen den 7 okt 2017

2017-08-01

Inbjudan och tilläggsregler / PM 1
Final i Legends Cup
Hyllinge Cup
7 oktober 2017 på Ring Knutstorp
Tävlingen är utlyst som en NEAFP-tävling

Hyllinge Motorsällskap inbjuder till tävling Hyllinge Cup i klasserna Special, Formel, RS och
Modifierad samt finalen i Legends Cup på Ring-Knutstorp lördagen den 7 oktober 2017.
Tävlingsarrangör

Hyllinge Motorsällskap
Box 50, 268 05 Kågeröd och telefon 0418-806 19

Tävlingens art

Nationell banracingtävling
Tävlingen körs medsols på Ring Knutstorp.
Banans längd är 2070 m och banan är belagd med asfalt.

Tävlingsbanan

AB Motorbanan Ring Knutstorp
Box 112, 268 05 Kågeröd, epost=info@ringknutstorp.com,
telefon 0418-840 40 samt telefax 0418-80055
Lat N 55o59’17.75’’ och Long E13o06’40,36’’

Officiellt språk:

Officiellt språk är svenska

Tillståndsnr

TBA

Tävlingsledning:
Tävlingsledare
Bitr tävl.ledare
Tävlingssekreterare
Anm.sekretariat

Angelica Haraldsson, Sölvesborg
Telefon: 072 7056669
Martin Cruce, Fleninge
Östen Carlsson, Eslöv
Östen Carlsson
Rönnebergavägen 24 A, 241 34 ESLÖV, Telefon 0413-544343,
och e-post: osten.carlsson@telia.com

Teknisk chef

TBA

Domare

Max Dymling

Miljöchef

TBA

Säkerhetschef

Tomas Olsson

Tidtagningschef

Alex Möller

Faktafunktionär, ljud

TBA

Faktafunktionär
Start o Mål

TBA

Klasser

Special
Formel
RS

2017-08-01

Modifierad
Legends Masters och Legends Pro

Miljö

Tävling, arrangör och tävlingsplats är miljöcertifierade av RF,
SBF och Svemo.

Reglemente

Klubbmästerskap körs i enlighet med gällande reglemente för
Hyllinge MS klubbracing. Reglementet finns tillgängligt på
Hyllinge MS hemsida samt Svenska Bilsportförbundets RA
Sportvagnsreglemente 2016-2018 samt ”Gemensamma regler,
utgåva 2017”, officiella meddelanden som publicerats av SBF efter
dessa datum samt klassreglementen och FIA reglemente.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska
Bilsportförbundets nationella bestämmelser.

Anmälan 1:
Anmälan till Legends Cup sker via Mike Luff, Karlskoga Motorstadion.
Mike Luff administrerar också startavgifter för Legends Cup.
Anmälan 2:
Övriga klasser
Anmälan sker på av HMS tillhandahållen anmälningsblankett.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-09-30 under adress:
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A, 241 34 ESLÖV,
telefon nr 0413-544343, eller e-post osten.carlsson@telia.com
Anmäl dig helst via e-post!
Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.
Ljudnivå
Max ljudnivå är 95 dbA vid förbifart
Ljudnivå över 95 dbA ger omedelbart teknisk flagg
Avanmälan
Avanmälan görs till ovanstående.
Vagnbok
Det är vid denna tävling tillåtet att använda utgången vagnbok i klasserna Special, Formel, RS
och Modifierad.
Deltagare
Tävlingen är öppen för förare från samtliga EU-länder, inklusive av FIA likställda länder med
för år 2017 och för respektive land gällande licens.
Utländska förare
Vi ber våra utländska gäster se till att ni medför de handlingar vilka är nödvändiga för
tävlande i Sverige.
Administrationsavgift
Administrationsavgiften för denna tävling är 1.200 kr.
Anmälan är inte fullständig förrän adm.avgiften satts in på klubbens bankgirokonto 471-6767.
Vi ber er ange namnet på den tävlande föraren och eventuellt transpondernummer på
inbetalningstalongen
Ankomst - Registrering
Vid ankomsten till banan skall samtliga förare anmäla sig i anmälningssekretariatet, vilket är
beläget i den röda byggnaden till höger strax före grindarna.
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Förare ska här visa upp giltig tävlingslicens, i förekommande fall anmälarlicens samt lämna in
mekanikeranmälan.
Eftersom tävlingen är ett klubbmästerskap ber vi deltagarna visa giltigt medlemskort.
Öppettider f anmälningssekretariat
Fredag
18.00 - 20.00
Lördag
07.00 – 09.00
Tidtagning / Transponder
Det är varje förares eget ansvar att ha fungerande transponder
Transponder ska användas vid varje pass
Siffror
Siffror finns att köpa i anmälningssekretariatet.
Mekanikeranmälan
I samband med registrering i anmälningssekretariatet ska Mekanikeranmälan lämnas.
Obligatorisk. Gäller dock enbart svenska förare.
Anslagstavla
Officiell anslagstavla finns vid tidtagningstornet
Extra PM
Anslås på den officiella anslagstavlan
Depåtystnad
På Ring Knutstorp gäller depåtystnad mellan kl 20.00 – 07.00.
Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande verksamhet, t ex att starta motorer, spela
hög musik.
Under denna tid är det även förbjudet att träna depåstopp.
Det är inte heller tillåtet att framföra något fordon på banan efter att ordinarie verksamhet
upphört för dagen,
Besiktning
Besiktning av deltagande fordon och förares personliga utrustning måste ske innan träning
påbörjas.
Besiktning är öppen
Fredag 6 okt 18.00 – 20.00
Lördag 7 okt 07.00 – 09.00
Besiktning sker i besiktningshallen.
Besiktningspersonalen har besiktningsprotokoll.
Det är upp till varje deltagare att komma i så god tid till besiktningen att fordon och personlig
utrustning är besiktigat innan träningen börjar.
Antal startande
Standardbil
Formel
Legends

36 st
29 st
43 st

Pole position
Stående start
Rullande start

vänster sida
höger sida

Olja
Det är inte tillåtet att fylla på olja i bandepån.
Spillolja skall deponeras i den därför avsedda tanken som finns i parkeringsdepån.
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Bandepå

Rökning och öppen eld i bandepån är absolut förbjuden
Max hastighet i bandepån är 40 km/tim

Parkeringsdepå
Observera att privatbilars ordinarie försäkring ej gäller i parkeringsdepån.
Max hastighet i parkeringsdepån är gångfart ( 7 km/tim).
Miljöstation
Miljöstation finns i nedre parkeringsdepån. Den är placerad invid halkbanan.
Allt avfall ska placeras i respektive behållare,
Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå ska Motorbanan Ring Knutstorp omedelbart och
ovillkorligen informeras.
Depåfilt
Det är varje förares/teams ansvar att se till att det finns en absorberingsmatta under varje
tävlingsekipage.
Filten ska suga upp eventuellt oljespill. Filten suger upp olja men inte vatten och kan
användas flera gånger.
Biltvätt
Tvättplats finns i nedre parkeringsdepån, bredvid besiktningshallen.
Minibikes och liknande
Huvudregel är att all körning med minibikes, fyrhjulingar och liknande är förbjudet.
Undantag är materialtransporter och föraren ska vara över 15 år.
Okynneskörning resulterar i att nycklarna beslagtas. Dessa kan sedan lösas ut i tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift på sek 500.
Heta arbeten / Grillning
Grillning eller öppen låga får inte förekomma i parkeringsdepån.
I nedre depån ska heta arbeten och grillning ske enligt skyltning.
I övre depån får endast grillning ske och detta enligt skyltning.
Elektricitet
Förare/Team som önskar elektricitet ska kontakta Motorbanan Ring Knutstorp AB.
Adress finns ovan.
De som kopplar in sig på banans elnät ska använda jordfelsbrytare. Endast godkända elkablar
får användas. Arrangören har rätt att ta bort felaktiga eller skadade elkablar. Förare/team får
inte ta ut mer ström än vad de angett i sin beställning. Motorbanan har rätt att vidta åtgärd om
överträdelse sker.
Tävlingens genomförande
Tävlingen kommer att genomföras som ett heldagsarrangemang.
Förarsammanträde
Deltagande i Förarsammanträde är obligatoriskt och hålls utanför informations/tidtagningsbyggnaden.
Tidpunkt:
Lördag 08.15
Övriga tider
Se separat tidsschema
Bestraffningar
Under denna tävling kommer, utöver varning, böter och uteslutning, ”Drive through”2017-08-01

bestraffning att tillämpas.
Tjuvstart bestraffas med Drive through.
Protesthantering
Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade att ha behörighet att motta protester.

Ansvar
Deltagande i tävlingen sker på egen risk och eget ansvar.
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Special Idrottsförbund, SDF, arrangör-Hyllinge MS,
tävlingsledning och funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för personeller sakskador som uppkommit under träning och tävling. Normal fordonsförsäkring gäller
ej.
Tävlingsavslut
Tävlingen avslutas senast kl 16.00.
Resultatlista
Offentliggörs efter avslutad tävling.
Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan.
Prisutdelning
Vid prisutdelning kommer 1:an, 2:an och 3:an i varje finaltävlingsheat att erhålla pris.
Prisutdelning sker vid tidtagningstornet 30 min efter målgång för sista heatet.
Sjukvård
Sjukvård finns vid sjukstugan under hela tävlingsdagen.
Helsingborgs lasarett nås på telefon
042-406 70 00
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
Organisationskommittén
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