Startbekräftelse Långlopp NSHC Sturup raceway
Vi tackar för er anmälan till NSHC-serien på Sturup Raceway lördagen den 15 aug
2020
Grindarna till parkeringsdepåområdet hålls öppna fredagen den 14 aug 17.00-21.00
och på lördagen den 15 aug från kl 06.30
Anmälningssekretariatet är öppet för incheckning fredagen den 14 aug
kl 18.00-20.00 och på lördagen den 15 aug kl 07.00-08.30 ( i Loungen, stora
byggnaden). Godkänd förarlicens ska uppvisas personligen och vid anmodan även leg.
Samtliga förare ska ha anmält sig i anmälningssekretariatet före besiktning.
Besiktning äger under fredagen rum mellan 18.00-20.00 och på lördagen mellan
07.00-08.40. Besiktning sker gående vid tjänlig väderlek (annars i garaget)
Det är upp till varje team att se till att bil/förares utrustning finns tillgänglig och är
besiktigad före utfart till träning. Besiktning av tankanläggning kommer att ske i förhållande till tankbok.
När det gäller brandsläckare hänvisas till TR 5.7.3.5.
Racecontrol: Ingemar Kristensson
Förarsammanträde, med obligatorisk närvaro för teamens samtliga förare, äger rum
kl.08.15 i ”UTOMHUS ”. Närvaro skall kvitteras på lista.
18.00-20.00
Anmälan och besiktning fredag14 aug
0700-08.40
Anmälan och besiktning lördag 15 aug
08.45
Förarmöte
09.00- 09.15
Testpass för gästförare
0915-10.00
Kval alla klasser
10.00-1030
Tankning , startuppställning
10.40
Tävlingsstart
16.40
17.00 ca

Målgång
Prisutdelning

Virtuell Safety Car
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h.
Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant 60km/h som möjligt. Omkörningsförbud
gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än medtävlande har uppenbara
problem eller kör i depå.
Skylt VSC ska visas på samtliga posteringar samtidigt efter order från tävlingsledning.
Skylten ska övergå till grön flagga på samtliga posteringar när tävlingsledning beslutat
att VSC skall avslutas.

Transpondrar/transponderhållare kommer att finnas för uthyrning.
Transponder skall vara monterad vid utfart till träning
Hyrd transponder ska direkt efter avslutat lopp återlämnas i tidtagningstornet
Transpondrar ej återlämnade inom 1 timme efter avslutat lopp kommer att debiteras
Tidtagningen: Tider finns löpande anslagna på den officiella anslagstavlan vid
tidtagningstornet (Alex Möller)

Miljö
Presenning eller miljömatta under tävlingsbilen i depån, ska finnas.
El finns under tävlingsdagen, 1 st 10amp/team.
Lunch: Förbeställd lunch serveras i drivers lounge mellan kl. 12.00 –1330.
Betalning för lunch 75:-/person görs tävlingsdagen.
Grillning förbjuden i depån
Gånghastighet gäller i depån
Officiell anslagstavla finns vid tävlingssekretariatet vid tidtagningstornet

Återbudstelefon: 070-5493147
Tiderna loggas in på: http://www.raceresults.se -livetiming

Med hopp om en fantastisk tävlingsdag hälsar vi alla välkomna!

Tävlingsorganisationen Svedala MK

