OFFICIELL INBJUDAN
FALKENBERG CLASSIC 2021
FALKENBERGS MOTORBANA 17-19 September
Falkenbergs Motorklubb hälsar Välkomna till årets tävlingar 17-19 September
deltar gör RHK samt SPVM.
Tävlingarna sker på Falkenbergs Motorbana, tel. 0346-19033, mail.
kansli@falkenbergsmotorklubb.nu. Banan är permanent och licensierad av SBF.
Banlängd: 1826m.
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.
Tävlingsledare:
Biträdande TL:
Förbundsdomare:
Domare:
Teknisk Chef:
Säkerhetschef:
Ordförande FMK:
Tävlingssekreterare:

Ulf Sanell
Patrik Ivarsson
Börje Blomén
Tore Lax
Per Oscarsson
Thomas Neretnieks
Ronny Andersson
Monki Eklund

070 5918418
0730 423962
070 6614125
070 7713207
070 5236059
070 5351142
070 8785900
0767 861443

Övrig personal, tidsschema samt övrig information meddelas i
Startbekräftelse/PM 1.

Tävlingarna är öppna för alla RHK:s historiska klasser enligt Appendix K.
Samtliga fordon måste uppvisa giltiga FIA HTP-handlingar eller av respektive
ASN giltig handling avseende historisk racing enligt Appendix K.
Organisationen förbehåller sig rätten att omfördela bilkategorier mellan de olika
heaten vid behov.
Inbjudan och regler till Sportvagnsmästerskapets klasser återfinns på SPVM:s
hemsida. https://www.spvm.se/spvm/reglemente/
Deltagare ska inneha giltig licens och anmälarlicens samt giltigt starttillstånd
(för EJ SBF licensierade). Anmälan sker i respektive klass anmälningssystem
alt. raceadmin.se och startavgiften betalas till:
Bankgiro 361-4724.
IBAN SE35 8000 0834 6900 3090 0997
BIC SWEDSESS
RHK 3400:SPVM 4700:- då 2 extra race ingår, varav 300:- är administrativ serieavgift till
SPVM förarförening.
Det går även att betala på plats med kort/swish/kontanter.
Bokning av box sker direkt till FMK via mail eller telefon.
Sista anmälningsdag är 14 september.
Tidtagning sker elektroniskt och det är förarens ansvar att ha en fungerande
transponder. Transpondernummer skall redovisas i samband med anmälan, om
ej, ska det meddelas på plats i sekretariat/ tidtagning. För de som ej har fast
transponder finns det att hyra av tidtagningen.
Max 95 dB är tillåten ljudnivå och mäts kontinuerligt i förbifart under både
träning och race. Mätmetod enl. SBF:s regelverk och anvisningar.
Överskridande kan innebära uteslutning från heatet.
Miljömattor och brandsläckare i enlighet med regelverk ska finnas väl
tillgängliga och synliga vid varje depåplats. Av säkerhetsskäl måste brandgator/
utrymningsvägar hållas fria.
Hjärtligt Välkomna till Falkenbergs Motorbana!

