Välkomna till
STCC Premiären på Ljungbyhed Park 4-5 Juni 2021
PM 1
Hyllinge Motorsällskap (HMS), MOM Events hälsar er hjärtligt välkomna till Ljungbyhed Park.
Officiellt språk
Officiellt språk är svenska.
Deltagare
Tävlingen är öppen för förare från samtliga EU-länder, inklusive av FIA likställda länder, med
för innevarande år och för respektive klass gällande licens.
Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser.
Förare och anmälare förklarar härmed att vi är införstådda med att allt deltagande sker på
egen risk och att vi genom denna anmälan till tävling avstår från alla skadeståndsanspråk
gentemot FIA, SBF, SDF, banbolagen, respektive arrangörsklubb, tävlingsledning och
funktionärer som kan uppkomma i anledning av vårt deltagande.
Förare och anmälare förbinder sig att teckna och vidmakthålla betryggande försäkring för sak
och personskador som kan uppstå i samband med sådant deltagande.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom
ramen för sin verksamhet och oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.
Ankomst
Inflyttning Torsdag 3/6 09:00-20:00. Fredag 4/6 07:00-09:00
Ett kuvert/bil finns att hämta med entréband i administrativa incheckningen
belägen vid infarten till banan.
Tävlingssekretariatet är öppet fredag 8-17 lördag 8-17, för inlämning av mekanikeranmälan.
Tävlingssekretariatet är i nedre plan vid Racecontroll mellan hangar 86 o 87.
Tävlingslicens och anmälarlicens ska mailas innan tävling till
licenskontroll@hyllingems.se
Administrativa incheckningens öppettider:
Torsdag: 09:00-20:00
Fredag: 07:00-10:00
Lördag: 07:00-10:00
Tävlingstillstånd
Tävlingens tillståndsnummer är SBF RA-48. Vid denna tävling gäller publicerade regler enligt:
SBF:s ”Tävlingsregler RA 2021” (utgåva jan 2021), ”Gemensamma regler 2021”,
(utgåva 2020 version 1.0), Mästerskapsregler 2021 samt klassreglementen och FIA
reglemente. SBF officiella Bulletiner.
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Depåtystnad
På Ljungbyhed Park gäller depåtystnad mellan kl. 20.00–08.00. Under denna tid är det ej
tillåtet att utöva bullrande verksamhet, ex: starta motorer, spela hög musik m.m.
Depåtystnad innebär även att depåstoppsträning är förbjudet under dessa tider. Det är
förbjudet att framföra något fordon på banan efter den ordinarie verksamhetens slut utan
tillstånd från tävlingsledning!
Besiktning
Besiktning kommer att ske med så kallad gående besiktning. Besiktningsprotokoll finns att
få i administrativa incheckningen när man anmäler sig.
Bilen och representant för teamet skall vara på sin plats i parkeringsdepån enligt nedan
angivna tider. Är bil och representant inte på plats är det förarens ansvar att bilen
transporteras till besiktningshallen där bemanning finns för att utföra besiktningen.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra detta.
Tider för gående besiktning:
Gående besiktning kommer att ske Torsdagen den 3/6 mellan kl 13:00-22:00.
Fredag 4/6 mellan kl 07:00-09:00
Observera att det är godkänt att köra test även om bilen inte blivit besiktigad, dock måste
föraren vara anmäld och mailat in licensen till tävlingssekretariatet för att få köra.
Pole Position
Pole position är till höger i färdriktningen för samtliga racingklasser utom Superbike.
Antal startande
Max antal startande i tävling enligt gällande banlicens.
Förarsammanträde
Pro Superbike
STCC
Radical/V8TC
Legends

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

4/6
4/6
4/6
4/6

kl
kl
kl
kl

07:30
08:00
08:45
09:30

Minibikes m.m.
Det är bara tillåtet att använda minibikes och fyrhjulingar för materialtransporter. Förare
måste fyllt 15 år. Överträdelser resulterar i beslagtagna nycklar som kan lösas tillbaka i
tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift á 500 SEK.
Kylmedel
Med tanke på att vi kör MC denna helgen så tänk på att det är väldigt olämpligt att
använda glykol.
Elektricitet
Jordfelsbrytare skall finnas för team som kopplar in sig på arrangörens nät. Godkända
kablar skall användas. Arrangören förbehåller sig rätten att avlägsna felaktiga/skadade
kablar. Team får ej ta ut mer el än vad man uppgett i sin anmälan (påföljd/åtgärd kan
vidtagas om överträdelse sker).
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Heta arbeten/ Grillning
Då det råder förbud mot öppen låga i parkeringsdepåerna skall s.k. heta arbeten och
grillning utföras enligt skyltning.
Miljö
Tävlingen, arrangören och tävlingsplatsen är miljöcertifierade av SBF.
Miljöstation/absorberingsmatta:
Miljöstationen finns placerad mellan hangarerna vid Racecontroll o Sekretariatet.
Allt avfall skall placeras i respektive behållare. Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå,
skall tävlingsledningen ovillkorligen och omedelbart kontaktas. Under varje
tävlingsekipage måste det ligga en absorberingsmatta som suger upp eventuellt oljespill.
Absorberingsmatta finns att köpa hos Ljungbyhed Park.
Egna fyrverkerier m.m.
All form av egna fyrverkerier eller användning av konfetti av något material är förbjudet
av miljöskäl.
Trackwalk
Endast gående. Trackwalk med diverse fordon kan bestraffas.
Avfärd
Avfärd efter tävling måste ske under lördagen om man inte har kommit överens om annat
med Ljungbyhed Park.

Övrig Service
Vakter
Vakter finns vid huvud grinden under hela tävlingen och patrullerar området mellan
22.00–07.00 torsdag till lördagskväll.
Biltvätt:
Tvättplats finns vid miljöstationen mellan hangarerna.
Parkering av fordon:
Fordon som saknar erforderligt parkeringstillstånd kommer att bötfällas.
Lyft av utrustning:
Team som har behov av hjälp med lyft/lossning/lastning skall kontakta Ljungbyhed Park,
tel. 0435-76 11 42 , i god tid innan godsankomst.
Boende
Camping förutom vid sin depåplats finns att tillgå dock utan el.
Boende vid banan hänvisas till Jennie Bern
Jennie.karlsson@mom-events.se

0708-685378
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Tävlingsledning m.fl.
Tävlingsledare
1:e bitr. tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare/ Legends
Racedirector STCC
TL Superbike
Ansvarig Administratör:
Teknisk chef:
Säkerhetschef:
Tidtagningschef:
Depåchef:
Miljöchef:
Förbundsdomare/ordf.
Domare:
Supervisor Superbike
Förbundstekniker:
Förbundstekniker:
Faktafunktionär start/mål:
Faktafunktionär ljud och hastighet i bandepå:
Mediaansvarig

Martin Fredriksson
070-650 35 45
Magnus Berg
Max Dymling
Anders Bohman
Mikael Karlstedt
Börje Blomén
Martin Fredriksson
Carry Mårtensson
Irene Eriksdotter
Torgny Johansson
Torbjörn Fredriksson
Alex Möller
Bruno Friberg
070-5206047
Frans Perlhagen
Mikael Carlsson
Hans Hillebrink
Volmar Mårtensson
Eric Emanuelsson
Ulf Berglund
Peter Norman
Peter Norman
+46 70 2413234
Johan Meissner

Hela tävlingsledningen äger rätt att signera listor och har bestraffningsrätt.
Race director, där så förekommer, har fullt ansvar i tävlingstekniska frågor i berörd klass.
Protesthantering
Alla protester ska lämnas på officiell blankett (finns på sbf.se samt att hämta i
sekretariatet under helgen). Betalning av protestavgift sker med kort alternativt
Swish, eventuell återbetalning sker efter tävling.
Swishnummer Hyllinge MS

123 387 284 3

Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade till att ha behörighet att motta protester.
Samtliga protestavgifter kommer att skänkas till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.
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