PM 1 / Startbekräftelse
Västkustloppet® 2019
Strandbaden open på Falkenbergs Motorbana
Tävlingen arrangeras enligt följande ordning ev. PM, startbekräftelse, ev. bulletiner, SVEMO´s,
UEM’s och FIM’s regler, som har godkänts av domaren.
Arrangör:

Falkenbergs Motorklubb

Tävlingsdatum:

12 – 14 juli 2018.

Tävlingsplats:

Falkenbergs Motorbana, Banlängd 1843 meter.

Tävlingens namn:

Strandbaden open

Resultatlista:

Resultatlista publiceras snarast efter avslutat heat.

Officiell anslagstavla:

Den officiella anslagstavlan är placerad vid Sekretariatet.

Prisutdelning:

Sker nedanför Race Control, infart via bandepåinfarten. Följ anvisningar
från funktionär, om funktionär ej är på plats, kör alltid in i Parc fermé.

Bandepå:

Observera att högsta hastighet i bandepå är 60 km/h. Det är inte tillåtet
att använda arrangörens elektricitet i bandepån för eventuella
däckvärmare. Det är dessutom av säkerhetsskäl förbjudet för alla
utom säkerhetsfunktionärer att befinna sig utmed räcket vid
starterna.
Det är helt förbjudet för andra klassers förare/teampersonal att befinna
sig i bandepån då annan klass än den egna tränar/tävlar.

Parkeringsdepån

Vi vill påminna om reglerna gällande depåmopeder och andra
motordrivna fordon. Dessa är inte tillåtna mer än för materialtransport
till och från bandepån. All annan körning är förbjuden och kommer att
beivras. Meddela detta till era team/mekaniker! Vi tar ut en
administrationsavgift på 500SEK för beslagtagna fordon.
Vid all tillåten körning i Parkeringsdepån gäller att gånghastighet skall
hållas. Det enklaste sättet för er att se till att det efterlevs är att ha en
mekaniker som går framför er.

Burn-Outs

Det är förbjudet att göra s.k. burnouts på tävlingsbanan, i bandepån och i
parkeringsdepån. Brott mot detta kan bestraffas med belopp motsvarande
reparationskostnad för den asfalt som förstörs.

Förarmöte

Kommer att hållas vid race control kl 08:00 fredagen den 12/7.

Flaggor på posteringar

Posteringarna kommer att använda ljussignaler för flaggning, om dessa
är ur funktion kommer traditionella flaggor användas. Var observanta på
placeringen av ljusskyltarna.

Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.
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Grön flagga:

Grön flagga kommer att visas på samtliga posteringar första varvet då
MC körs runt på banan vid varje körpass, för att varje förare skall med
lätthet kunna se var posteringarna är belägna.

Rödflaggning:

Om test, rödflaggas kommer klockan inte att stannas om inte
tävlingsledningen bestämmer så. Under kval kommer klockan att stannas
vid röd flagg.

Provstarter

Sker efter målflaggning på bakre rakan efter T3, men innan T4 och skall
ske utanför idealspår. Provstarter får göras efter test och kval på
"cooldown" varvet, alltså efter att ni fått målflagg. Platsen kommer
markeras med skylt "Provstart".

Öppettider

Falkenbergs Motorbana håller öppet enligt följande:
Sekretariat
Besiktning
Cafeterian
Insläpp depå
Onsdag
17:00-20:00
17:00-21:00
14:00-22:00
Torsdag
08:00-20:00
08:00-20:00
07:00-21:00
07:00-22:00
Fredag
08:00-18:00
08:00-20:00
07:00-21:00
Lördag
08:00-18:00
08:00-18:00
07:00-21:00
Söndag
08:00-18:00
08:00-18:00
07:00-18:00
OBS! Inget insläpp kommer att ske utöver de angivna tiderna!

Chefs funktionärer

Supervisor: Björn Andersson
Tävlingsledare: Patrik Ivarsson
Bitr. Tävlingsledare: Richard Binnås
Tidtagningschef: Alex Möller

Depåtystnad

På Falkenbergs Motorbana råder depåtystnad kl. 20.00 – 08.00. Under
denna tid är det absolut förbjudet att starta tävlingsfordon, rusa motorer,
framföra ”depåfordon” etc.

El information

Jordfelsbrytare skall finnas hos alla förare/team som ämnar koppla in
sig på anläggningens elnät.
OBS! Endast godkända elkablar får användas. Arrangören förbehåller
sig rätten att avlägsna/urkoppla felaktiga/skadade kablar. Ingen förare
eller team tillåts ta ut mer ström än vad som uppgetts i tävlingsanmälan.
Påföljd eller åtgärd kan vidtagas om överträdelse sker.
Det är absolut förbjudet med eluppvärmning, endast gasolvärmare
godkända för inomhusbruk är tillåtet. Arrangören kan ej hållas ansvarig
för eventuella skador som orsakas av strömavbrott. El kopplas in
onsdag 14.00

Drönare

Drönare får under inga omständigheter användas över banans område
och publikområdena. Överträdelse beivras.

Välkommen önskar Falkenbergs MK!

Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.
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