INBJUDAN
Inbjudan till Gotland 6-timmars
Racerbanan Gotland Ring har i år äntligen fått sitt FIA-godkännande för biltävlingar enligt SBF's
regler. Gotland Ring Motorsport Club, som sköter tävlingsverksamheten på banan, inbjuder härmed i
samarbete med ERCup Teamförening till ett 6-timmars lopp lördagen den 1 augusti. Tanken är att
erbjuda team från olika befintliga tävlingsserier och som har en lämplig tävlingsbil tillfälle att prova den
nya banan i en fristående tävling. Sedan hoppas vi att flera serier planerar in en ordinarie tävling till
säsongen 2010.
Vi har avtalat bra rabatter på färjorna från Oskarshamn och Nynäshamn och vi har ordnat ett bra ställe
där det finns goda övernattningsmöjligheter till rimliga priser (se vidare anvisningar i inbjudan). Vi har
också tänkt samlas till en liten fest på lördagskvällen efter tävlingen då alla teams olika strapatser och
vedermödor kan ventileras.
VÄLKOMNA till det sommarfagra Gotland!
Gotland Ring Motorsport Club och ERCup Teamförening

Tävlingsplats:

Gotland Ring, Kappelshamn.

Bana:

Banans längd är 3.200 m. Banan är asfaltbelagd och körs i högervarv.

Tävlingsdatum:

2009-08-01.

Tävlingsarrangör:

Gotland Ring Motorsport Club, Solbergagatan 6 621 45 Visby

Organisationskom.:

Peter Tumegård 0705-213210, Bosse Gustavsson 073-6006300,
Marianne Norrby 073-6006307.

Tillståndsnummer:

SBF tillstånd nr meddelas i startbekräftelsen.

Tävlingsledare:

Olle Odsell, Särö.

Tävlingssekretare:

Marianne Norrby, Visby.

Domarordförande:

Meddelas i startbekräftelsen.

Domare:

Meddelas i startbekräftelsen.

Teknisk kontrollant:

Meddelas i startbekräftelsen.

Teknisk chef:

Björn Andersson, Skillingaryd.

Tävling:

Nationell banracingtävling.

Tävlingsreglemente:

Tävlingsregler speciellt för denna tävling finns för nedladddning på www.ercup.se

GRMC

Tekniskt reglemente:

Tävlingen är öppen för standardbilar med vagnbok enligt t.ex. ERCup, MSLS, NCHC,
BMC Motorsport, Club Miata, BMW Cup, S60 Challenge, JTCC och STCC
respektive reglementen.
Gemensamt gäller följande: Däck: Max 235 mm breda. Slicks förbjudna.

Klassindelning:

Prisbedömning total 1:a, 2:a, 3:a samt om de olika serierna vill, kan de hålla med
priser till segrarna inom sin klass.

Deltagare:

Tävlingen är öppen för team i och utanför nordiska långloppsserier med förare som
har nationell eller debutantlicens gällande för denna typ av tävling.

Försäkringar:

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

Anmälan:

Anmälan skall vara GRMC tillhanda senast 2009-07-15 under adress Gotland Ring
Motorsport Club Solbergagatan 6 621 45 Visby eller
e-post: kontakt @grmc.se Eller elektronisk anmälan via följande länk:
http://www.gotlandring.com

Vid färre än 20 startande kan tävlingen komma att avlysas.
Anmälningsavgift:

Anmälningsavgiften är SEK 3.500:-.
Anm.avgiften skall inbetalas till plusgirokonto 51 22 51-0
Avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 2009-07-19.
IBAN: SE81 9500 0099 6026 0512 2510 BIC/SWIFT: NDEASESS

Avanmälan:

Avanmälan görs till tävlingssekreterare enl. ovan.

Registrering:

Vid ankomsten till banan skall samtliga förare personligen anmäla sig i
anmälningssekretariatet. Förare skall uppvisa giltig legitimation, medlemskort och
licens.

Extra PM:

Anslås på den officiella anslagstavlan vilken är placerad invid
informationsbyggnaden.

Transponderhållare:

Avgift för transponderhållare tas ut separat.

Transponder:

Obligatoriskt med fast transponder AMB TranX 260. Det går att hyra på plats för
500 kr, men måste då anges i anmälan.

Besiktning:

Fredag 17.00 – 20.00
Lördag 07.00 – 08.45
Besiktning i garaget i anslutning till infart. Bilen ska vara besiktigad före träning.

Förarsammanträde:

Förarsammanträde med obligatorisk närvaro för teamets samtliga förare hålles Lördag
kl 08.50.

Träning:

lördag kl. 09.20 -10.20.
Förare som inte avverkat 4 varv, kan nekas start.

Startmetod:

Rullande enligt tävlingsreglementet.

Ansvar:

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk
SBF, GRMC, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under
träning och tävling uppkomna skador, olycksfall eller liknande.

Resultatlista:

Offentliggöres efter avslutad tävling.
Resultatlista anslås på den officiella anslagstavlan.
TV-utsändning och / eller trådlöst nätverk samt anslag varje hel timme.

Tidrapportering:

GRMC

Depåregler:

Maximal hastighet i parkeringsdepån är gångfart.
Grillning eller öppen eld får ej förekomma i parkeringsdepån.

Bandepå:

Bensin och olja får ej påfyllas i bandepån.
Bensin får endast påfyllas i särskilt angivet område.
Barn under 15 år får ej vistas i ban-eller tankningsdepån.
Vid utfart från bandepån får den heldragna linjen ej överskridas.
Bandepån stänges för utfart 10 minuter före loppets avslut.

Tankning:

Tankning kan ske med snabbtankningsanläggning eller jeepdunkar.
Vart team måste göra minst 3 tankstopp om minst 4 minuter vardera.

Buller:

Max buller är 95 dbA.

Prisutdelning:

Prisutdelning och buffé på Mix Ranch Lördag kväll kl. 20:00

Resa:

En kort resa långt bort
Att resa till Gotland är som att resa utomlands. Atmosfären, känslan och det
närvarande havet gör ön till ett annorlunda land. Här möts medeltiden och motorsport
med dagens nöjesliv, sandstränder möter raukar och folk möter avskildhet. Här finns
något för alla.
Ta med familjen och vännerna
Du som deltar i ett av Gotland Ring Motorsport Club´s arrangemang har möjlighet att
boka resor till förmånliga priser i och med Destination Gotlands samarbete med
Idrottens Ö. Dessa priser gäller även för familj och vänner som du tar med dig. Du kan
resa från Nynäshamn eller Oskarshamn.

Värt att tänka på:

Gotland är ett väldigt attraktivt resmål och därför är det viktigt att boka resan i god tid.
Om man vill resa så billigt som möjligt är det bäst att resa på kvälls- och natt turer.
Prislistan anger högsta och lägsta pris. För att du ska få veta vad just ditt biljettpris blir
kontaktar du Destination Gotland på tel: 0771-223350 måndag – fredag, 09.00 –
17.00. Du anger ”Gotland Ring” som bokningskod, destinationen har då möjlighet att
se att du tillhör vårt arrangemang och har rätt till de rabatterade priserna.
OBS! ÄVEN OM DET STÅ ATT MAN SKA VARA 10 PERSONER VID EN RESA
SÅ GÄLLER DET INTE VID VÅRA EVENEMANG. VI FÅR RÄKNA
SAMTLIGA DELTAGANDE OAVSETT NÄR OCH FRÅN VILKEN HAMN MAN
RESER.

Priser:

Bifogat hittar du all priser som gäller för båtresan. Tänk på att det är billigare att åka
kvälls- och natt turer

Boende:

Mix Ranch http://www.mixranch.se ligger ca 32km från Gotland Ring. Passa på att
övernatta i moderna och mysiga stugor i lantlig miljö intill en gotländsk gård.
Vardagsrum med matmöbel, bäddsoffa (2 bäddar), trinette. Badrum med dusch och
WC. Sovrum med 1 våningssäng. Sovloft med 1 dubbelsäng. Uteplats med
trädgårdsmöbel och utegrill. Ca 24 kvm, 4-6 bäddar. Ej rökning inomhus. Medtag
lakan och handdukar. Intill stugområdet finns pool, lekpark samt den populära
fotbollsgolfen. På anläggningen finns även servering med fullständiga rättigheter.
Incheckning mellan kl 16.00-19.00.
2 bädds stuga 400:- per dygn, 4 bädds stuga 600:- per dygn, vandrarhem 2 bädd 400:per dygn, vandrarhem 4 bädd 600:-, vandrarhem 6 bädd 800:-. Frukost 50:-, middag
190:-. Städning ingår ej. Sängkläder kan hyras för 100:-
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Prel. tidsschema

Anmälningssekretariatet öppet
Besiktning

Fredagen den 31 juli
Tid
17.00 - 20.00
18.00 - 20.00

Lördagen den 1 augusti
Tid
Anmälningssekretariatet öppet
07.00 - 09.00
Besiktning
07.00 - 08.45
Förarsammanträde, obl närvaro
08.50
Träning 60 min
09.20 - 10.20
Bandepåutfart öppnar för line up
10.35
Bandepåutfart stänger för line up
10.45
Pacevarv
10.55
Start
11.00
Depåutfart stänger
16.50
Målgång
17.00
Prisutdelning
Ca. 20.00
Tidsschemat är preliminärt och kan ändras av arrangören

GRMC

