SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

NATIONELL

BANLICENS

RACING

RA VäBf-210103-BR GÄLLANDE FÖR PERIODEN: FR.O.M. 2021-01-01 T.O.M. 2021-12-31
Avseende racingbanan FALKENBERGS MOTORBANA i enlighet med nedanstående uppgifter som, vid datumet för
licensens utfärdande, överensstämmer med den standard och det minimum av säkerhetskrav som Svenska Bilsportförbundet instiftat
för tävlingar och bilklasser anordnade enligt dess regelverk.
Licensen gäller för träning och tävling med det antal och den kategori tävlingsfordon som anges nedan och enligt de definitioner som
finns i SBF:s Tävlingsregler Racing (RA).
Beviljande av licensen är nödvändig för att ansökt tillstånd att anordna en tävling, med den kategori av tävlingsfordon som omfattas
av licensen, på rubricerad bana skall vara gällande.

Banlängd i kilometer:
Banans körriktning:
Pole position stående start:
Pole position rullande start:
Referensbredd i meter:
Senaste Internationella besiktning:
Utförd av:
Senaste Nationella besiktning:
Utförd av:

Stockholm 2021-01-01

1,826 (mätn -200628)
Medurs
Vänster
Höger
10
2017-09-09
Uwe Frumolt (FIA)
2019-06-27
Bo Runbjörk (SBF)
Alf Nordin (SBF)

Svenska Bilsportförbundet

Bo Runbjörk

SBF RA banbesiktare
Licensen avser:

TOURINGBILAR, alla HISTORISKA TOURING- och GT BILAR:

Antal startande i tävling:

29 st

SPORTS CAR, FORMELBILAR upp till 1.600 cc och SUPER KART:

Antal startande i tävling:

23 st

LEGEND CARS, TOURINGBILAR 6 – 12 timmars:

Antal startande i träning/tävling:

TRÄNING SAMTLIGA KLASSER:

Antal deltagare:

35 st
+ 20 %

Krav för licensens giltighet:
Not 1:

Endast för av Svenska Bilsportförbundet (SBF) sanktionerad verksamhet, i SBF-anslutna klubbars regi.
Licensen är endast giltig tillsammans med adressuppgifter och banskiss som var och en för sig måste vara undertecknade och godkända (Bil. 1) samt att
stipulerad licensavgift och träningsförsäkring erlagts till SBF.

Not 2:

Vid besiktning av banor uppträder Svenska Bilsportförbundets Racingutskott och utsedda banbesiktare i egenskap av rådgivare i säkerhetsfrågor och baserar sin
bedömning på studier och försök, utförda över hela världen. SBF och dess organ ikläder sig inget ansvar i händelse av att en olycka skulle inträffa på en besiktigad
bana, oavsett användning av deras rekommendationer och direktiv.

Not 3:

Licensens giltighet baseras på det minimum av säkerhetsstandard som SBF kräver under den angivna giltighetstiden. SBF förbehåller sig rätten att återkalla, tillfälligt
upphäva eller ändra licensen på grund av myndighetsbestämmelser, eller på rekommendation av Banbesiktare.

Not 4:

Varje år, under licensens giltighetstid, skall SBF inspektera banan. SBF förbehåller sig även rätten att inspektera banan närhelst behov anses föreligga.

Not 5:

Banans konfiguration och dess anläggningar vid tidpunkten för SBF inspektionen skall visas i en plan som arkiveras av SBF och banägaren, denna plan skall utgöra en
integrerad del av den gällande licensen och som banägaren på begäran skall göra tillgänglig för Tävlingsledare, Race Director (där sådan finns) och Domarjury vid
varje Nationell eller Internationell tävling. Planen skall uppdateras av banägaren och överlämnas till SBF varje gång en ändring görs i samförstånd eller överensstämmelse med begäran från SBF. Ändringar som görs på banan, och som inte särskilt överenskommits och skriftligen i förväg bekräftats av SBF, rörande layout
eller säkerhetsrelaterade åtgärder, leder till att den gällande licensen retroaktivt ogiltigförklaras från datumet för ändringen. Undantag medges för reparationer eller
ändringar som gjorts vid ett Nationellt eller Internationellt evenemang, för att motverka skador orsakade utanför banägarens kontroll eller för att lösa ett problem
enbart under en pågående tävling och då alltid med iakttagande av följande villkor:
- Tävlingsledaren, Race Director (där sådan finns) och tävlingens Domarjury skall vara tillfreds med att förändringarna är i bästa intresse för att upprätthålla den
lägsta säkerhetsnivån i överensstämmelse med SBF licensen samt att säkerheten aldrig äventyras för åskådare, funktionärer eller tävlande:
- Dessa ändringar måste dokumenteras av tävlingens domarjury och rapporteras till SBF vid första bästa tillfälle.

Not 6:

Efter utfärdandet av denna licens, upprättad i enlighet med den mest grundläggande säkerhetsstandarden med avseende på layout installationer och arrangemang på
banan, kan SBF aldrig på något sätt hållas ansvarig om en incident eller en olycka inträffar under tävling, träning eller testkörning.
Inträffar en händelse under tävling träning eller testkörning som leder till sjukhusvård för någon inblandad person, betydande skador på ett fordons förarutrymme
eller på banans säkerhetsanordningar (eller visar effekten på dessa vid en högenergiincident) är banägaren ansvarig för att upprätta en detaljerad rapport över
omständigheterna. Rapporten ska innehålla uppgifter på skadade personer, skador på inblandade fordon och på banans säkerhetsanordningar. Om möjligt skall
rapporten även innefatta videoupptagning eller foto av fordon och plats för incidenten omedelbart efter händelsen; datalogg från inblandade fordon; besiktningsmans
rapport om fordonsskador; medicinsk rapport; funktionärs- och ögonvittnesuppgifter.

