Officiell INBJUDAN till
Västkustloppet®
17-19 juli 2020
Falkenbergs Motorklubb hälsar Välkomna till tävlingar på Falkenbergs
Motorbana 17-19 juli 2020, deltar gör Porsche Carrera Cup Scandinavia, V8
Thundercars, Legends Pro och Master, Ginetta GT5 Challenge, Formel Renault
Nordic samt Historisk Racing klasserna G66-71 och H72-76.
Tävlingsledare:
1.a Bitr. TL:
2:a Bitr. TL:
Förbundsdomare:
Domare:
Förbundstekniker:
Teknisk chef:
Banchef:
Bandepå chef:
Säkerhetschef:
Miljöchef:
Tidtagningschef:
Sekretariat:

Ulf Sanell
Patrik Ivarsson
Ulf Sjövald/Jonas Karlsson
Mikael Karlstedt
Håkan Junfors
Eric Emanuelsson/Torgny Johansson
Per Oscarsson
Torbjörn Leonsson
Ronny Andersson
Tomas Neretnieks
Richard Binnås
Alex Möller
Monki Eklund

Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och
Svenska Bilsportförbundets nationella bestämmelser samt de av arrangören
utfärdade tilläggsreglerna.
Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört
internationellt förbund (FIA, CIK), SBF, SDF, arrangör, Falkenbergs MK,
deltagande klasser samt dess tävlingsledning kan således inte utan vållande
göras ansvarig för person eller sakskador , som under tävling drabbar
deltagaren.
Samtliga klasser anmäler sig via raceadmin.se senast 30 juni. Det går bra att
använda den ”enkla anmälan”.
Ginetta G5 Challenge 4200:Historisk Racing 3400:Betalning till bankgiro 361-4724 senast den 2 juli.
Tävlingarna sker på Falkenbergs Motorbana, tel. 0346-19033, mail.
kansli@falkenbergsmotorklubb.nu. Banan är permanent och licensierad av SBF.
Banlängd: 1843m.

Tidsschema samt övrig information kommer att presenteras i samband med
Startbekräftelse/PM1.

Deltagare ska inneha giltig licens och anmälarlicens samt giltigt starttillstånd
(för EJ SBF licensierade).
Anmäld och antagen tävlande har rätt till anvisad plats i depå med förutom
tävlingsfordon en servicebil/släp, all uppställning skall ske i samråd med
depåpersonal. Övriga fordon/släp skall ställas på hänvisad plats.
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 dBa 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.
Med tanke på Covid -19 så återkommer vi med Instruktioner i PM 1.
FMK kommer att vidta de åtgärder som krävs för att följa de råd och riktlinjer
som Folkhälsomyndigheten givit.
Var rädda om Er!

Varmt Välkomna till Falkenbergs Motorbana

