!

!

!

Version 1
STARTBEKRÄFTELSE/PM 1
Falkenberg Classic
18-20 September 2020
0. Angående Covid-19
Vi ber er alla tänka på att det fortfarande pågår en pandemi och att vi alla har ansvar att ta hänsyn
till varandra. Om ni uppvisar några av de vanliga symtomen för corona får ni inte komma till tävlingen. Vi har även begränsningen om max fyra personer inklusive föraren per team. Om något
team anser att de absolut måste vara fler personer kan ni kontakta Ronny Andersson på tel.
070-8785900 för diskussion. Väl på plats håll avstånd och respektera varandra. Band skall bäras
under hela helgen, band + bilpass fås i grinden vid inpassering.
Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella bestämmelser samt de av arrangören / respektive klass utfärdade tilläggsreglerna. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Berört internationellt förbund (FIA, CIK), SBF, SDF, arrangör, Falkenbergs MK, samt dess
tävlingsledning kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador,
som under tävling drabbar deltagaren.

1. Öppettider:
Sekretariat
Besiktning
Café
Tors 17.00-20.00
Fre 07.30-20.00
12.30-20.30
07.00-18.00
Lör 07.30-18.30
08.00-18.30
07.00-18.00
Sön 08.0009.0007.00Restaurangens öppettider i övre depå meddelas på plats, bifogar matsedel för alla er
som vill beställa mat.
2. Anmälningssekretariatet är placerat vid cafeterian I nedre depån Tel. 0767861443
Uppvisande av licens och anmälarlicens är obligatoriskt.
3. Klassplacering I depån enligt skiss som fås vid entrén till depån
4. Officiell anslagstavla är placerad vid sidan av cafeteria I nedre depån

5. Chefsfunktionärer
Domare:
Börje Blomén 070 6614125 / Anders Dahlgren
Tävlingsledare:
Ulf Sanell 070 5918418
1:e bitr. Tävlingsledare:
Patrik Ivarsson
Bitr: Tävlingsledare:
Patrik Åström, Ulf Sjövald
Teknisk chef:
Per Oscarsson
Bitr. Teknisk chef:
Thomas Eriksson
Tävlingssekreterare:
Monki Eklund 0767 861443
Säkerhetschef:
Thomas Neretnieks
Banchef:
Torbjörn Leonsson/Per Holmgren
Tidtagningschef:
Alex Möller
Miljöansvarig:
Rickard Binnås
Starter:
Ulf Sanell
Hastighetsövervakning:
Meddelas i PM
Start och målfunktionär:
Rickard Binnås
Tävlingsläkare:
TM
Teknisk Kontrollant meddelas i PM på plats.
6. Tillståndsnummer: RA-82
Banlicens: VäBf-19-07-01-BR Banlängd 1,826 km.
7. Tillträde till banan enligt följande tider, Torsdag 17/9 kl 15.00-22.00
Grindar till depån är övriga dagar stängda mellan 21.00-07.00.
Obs! Endast 1 servicefordon / tävlande. Bilpass + 4 band erhålls i grinden.
8. Depåtystnad råder mellan 20.00-08.00. Överträdelse kommer att beivras då det bryter
mot banans miljötillstånd.
9. Besiktning: Samtliga klasser rullande besiktning efter avslutat träningsheat, i Parc
Fermé området. 18.30-20.30 besiktigas övriga bilar som ej besiktigats under dagen.
OBS, ingen gående besiktning.Glöm ej obligatoriska handlingar till besiktning. Glykolprov
kan komma att utföras, max - 5 grader godkänns.
10. Förarmöten delas ut i pappersform vid incheckning i sekretariatet.
11. Frivillig träning: Fredag 18/9 mellan 09.00-14.25, 800:12. Avanmälan till mail kansli@falkenbergsmotorklubb.nu efter 17.00 torsdag 0767861443
13. Mekanikeranmälan är obligatorisk, skall fyllas I för all personal I teamet och skall
lämnas till sekretariatet innan tävlingens start. Blankett finns vid sekretariatet.
14. Privata bilar, Släpvagnar skall parkeras på avsedda platser anvisade av depåfunktionärerna. Otillåtna fordon samt fordon som blockerar brandgatorna I depån kommer att
bogseras bort, detta av säkerhetsskäl.
15. Förare som har anmälare skall visa upp en giltig anmälarlicens.
16. Bandepå och line up: Dessa områden är förbjudna för obehöriga. Minimiålder är 15
år, kontroll kommer att ske av funktionärer.
17. Max hastighet I bandepån är 50 km/h och I maskindepån gånghastighet. Hastighetskontroll kommer att göras av faktafunktionär och bestraffas vid överskridande.
18. Alkoholtester kan komma att göras.

19. Parc Fermé för samtliga klasser i depåtält om personal inte hänvisat till annan
plats. Tänk på Parc Fermé tiden.
20. Pole position vid stående start är placerad på vänster sida I banans färdriktning, vid rullande start gäller höger sida. Enligt banlicens.
21. Startmetod är stående start för RHK, rullande för SPVM.
22. On board kamera: Montering skall vara godkänd av Teknisk personal före start av
träning/kval samt tävling. Icke godkänd montering medför teknisk flagg.
23. Eldning och grillning är inte tillåtet utanför anvisade platser.
24. Transponder skall vara på under alla körningar. Finns att hyra i tidtagningen.
25. Max 95 dB är tillåten ljudnivå och mäts kontinuerligt i förbifart under både träning och
race.
Mätmetod enligt SBF:s regelverk och anvisningar, överskridande kan innebära
uteslutning från heat.

VÄLKOMMEN TILL EN SPÄNNANDE OCH ROLIG TÄVLINGSHELG
Falkenbergs Motorklubb
Ulf Sanell
Tävlingsledare

