Svedala Motorklubb inbjuder till

ERCup , NSHC , långloppsserie, på Sturup Raceway
lördagen den 15 AUG 2020
Tävlingen sker enligt ERCups NSHC reglemente och är öppen för team som är
anmälda till serien.
Tävlingsplats:

Sturup Raceway

Bana:

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

Tävlingsdatum:

15 AUG 2020

Tävlingsarrangör:

Svedala Motorklubb

Tillståndsnr:

RA 21

Tävlingsledare:

Bengt
Persson
bengt.no.persson@telia.com

tel.nr

Bitr. Tävlingsledare:

Ingemar

telnr

Sekreterare:

Gunilla Zelander, 0730-622606
gunilla.zelander@gmail.com

Miljöchef:

Lars-Ivar Johansson

Banchef:

Hans Malm

Säkerhetschef:

Magnus Gustafsson

Tidtagning:

Alex Möller

Chefstekniker:

Roland Malmberg

Kristensson

Domare:

Meddelas i pm1

Teknisk domare:

Meddelas i pm1

Startande:

Max 43 st

073-6529473

070-5493147
070-5497414

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 ERCup, NSHC
serien och för förare med licens gällande för denna typ
av tävling.

Försäkringar:

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

Anmälan:

Anmälan ska vara Svedala Motorklubb tillhanda senast
den 10 AUG via vår hemsida www.svedalamotorklubb.se
OBS! en anmälan per förare i teamet
Lunch – önskas lunch – ange hur många på anmälan och
betala in 75:-/st i samband med anmälan.
Beställningen är bindande

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgiften är SEK 5.000 (ingår 1 eluttag 230V
10 A)
Anm.avgiften ska inbetalas till bgr 5896-1426

BIC/IBAN; HANDSESS/SE31 6000 0000 0005 7174 5822
Avgiften ska vara arr. Tillhanda senast 12 AUG
Adm.avgift:

Uttages vid för sen avanmälan

Avanmälan:

Avanmälan görs till Gunilla Zelander 0730-622606

Registrering:

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

Extra PM:

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

Transponder:

Enligt gällande regler för ERCup NSHC serien. (finns att
hyra av tidtagningen). Avgift för transponderhållare tas
ut separat

Anmälan:

Besiktning:

Fredag

18.00-20.00

Lördag

07.00-08.40

Fredag

18.15-20.00

Lördag

07.30-09.00

Besiktning sker gående. Bilen ska vara besiktigad före
träning.
Förarsammanträde:

Förarsammanträde med obligatorisk närvaro för teamets
SAMTLIGA förare sker lördag kl 08.15.

Testpass för gästförare: Lördag kl 0900-09.15
Kval alla klasser

Lördag kl 09.15-10.00 (Förare som inte avverkat 5 varv,
kan nekas start).

Tankning,startuppställning: Lördag kl 10.00-10.30
Tävlingsstart:

Lördag kl 10.40

Målgång

Lördag kl 16.40

Startplacering:

Enligt gällande reglemente

Startmetod:

Rullande start

VSC:

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 plats).

Bandepå:

Bensin och olja får ej påfyllas i bandepån. Bensin får
endast påfyllas i särskild tankdepå.
Barn under 15 år får ej vistas i ban- eller tankningsdepån.
Vid utfart från bandepån får den heldragna linjen ej
överskridas.
Bandepån stängs för utfart 10 minuter före loppets slut

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

och

Se G2(Gemensamma regler) Den tävlandes ansvar G 2.4 (
SVEDALA MOTORKLUBB hälsar er hjärtligt välkomna!
Prel. Tidsschema
Fredagen den 14 AUG
Anmälningssekretariatet öppet

18.00-20.00

Besiktning

18.15-20.00

Lördagen den 15 AUG
Anmälningssekretariatet öppet

07.00-08.40

Besiktning

07.30-09.00

Förarsammanträde

08.15

Testpass för gästförare

09.00-09.15

Kval alla klasser

09.15-10.00

Tankning, startuppställning
Start

10.00-10.30
10.40

Depåutfart stänger

15.50

Målgång

16.40

Prisutdelning

ca 17.30

Tidsschemat är preliminärt och kan ändras av arrangören.

