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Officiell Startbekräftelse/PM 1 
 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:  Ulf Sanell  070-591 84 18 
1.a Bitr. TL:   Patrik Ivarsson 
2:a Bitr. TL:  Ulf Sjövald/Jonas Karlsson    
Förbundsdomare:  Mikael Karlstedt 
Domare:   Claes Elofsson 
Förbundstekniker: Eric Emanuelsson/Torgny Johansson  
Teknisk chef:  Per Oscarsson 
Banchef:   Torbjörn Leonsson 
Bandepå chef:  Ronny Andersson 070-878 59 00 
Säkerhetschef:  Tomas Neretnieks 
Miljöchef:   Richard Binnås 
Tidtagningschef:  Alex Möller 
Sekretariat:  Monki Eklund 0767-86 14 43 

Arrangör, Falkenbergs Motorklubb, Ronny Andersson 070-878 59 00 
kansli@falkenbergsmotorklubb.nu 

Tävlingstillståndsnummer: RA-44 

Banan är permanent och licensierad av SBF. Banlängd: 1826 m. 

Med tanke på Covid -19 så kommer FMK att vidta de åtgärder som krävs för 
att följa de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten givit. Vi har hyrt in fler 
duschvagnar samt att vi beställt extra städ. 
UNDVIK Folksamlingar i Era Depåtält. 
HÅLL AVSTÅND, använd sunt förnuft och var Rädda Om Varandra!! 

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. 
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Vid denna tävling gäller reglerna publicerade enligt följande, 
SBF ”Gemensamma regler 2020”, SBF ”Tävlingsregler RA 2020”, SBF 
”Tävlingsregler RA 2020, Mästerskapsracing” 
samt gällande regler för respektive klass. 

Avanmälan skall anmälas till kansli@falkenbergsmotorklubb.nu, avanmälan 
efter den 15 juli 17.00 görs på 0767 861443. 

INCHECKNING Tors 16 juli, 08.00-22.00 samt fredag 17 juli, 08.00-22.00  

Vid ankomst till banan erhålls armband som ska sitta på under hela helgen, 
incheckning sker sedan i sekretariatet i nedre depån. Medtag licens samt ifylld 
mekanikeranmälan. 
Deltagare ska inneha giltig licens och anmälarlicens samt giltigt starttillstånd 
(för EJ SBF licensierade). 
Samtliga förarmöten är i pappersform och erhålls i samband med incheckning.  

Betalning av paytest sker i sekretariatet, 800:- Vi tar kontanter/swish/kort. 

Det är bara tillåtet med ett servicefordon samt ett tält per team om inte annat 
medgivits av depåchef. All uppställning skall ske i samråd med depåpersonal. 
Övriga fordon/släp skall ställas på hänvisad plats. Team som önskar hjälp med 
lossning/lastning med hjullastare bokar detta dagen innan. 

Tidtagning sker elektroniskt och det är förarens ansvar att ha en fungerande 
transponder. Transpondernummer ska meddelas till tidtagning om detta ej 
skett vid anmälan. För de som ej har fast transponder finns det att hyra av 
tidtagningen. 

Resultat anslås på anslagstavla vid sekretariat i nedre depå. 

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. Vid tillåten körning gäller gånghastighet. 

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.  
Jordfelsbrytare samt godkända elkablar skall finnas hos alla team som ämnar 
koppla in sig på anläggningens elnät. 
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Tunnor, bensinfat och däck får ej kvarlämnas, debiteras med 1000:- där det 
förekommit. 

All form av grillning över öppen eld är förbjudet i maskindepåer. I skrivande 
stund är det tillåtet med gasol och elgrillar. 

Åldersgräns bandepå: 15 år, gäller även teampersonal/mekaniker. Utmed 
bandepåräcket mot banan får endast 3 personer/team vistas och då endast när 
eget team tränar/tävlar. 

Max hastighet i bandepån är 50 Km/h, överträdelse av hastighet medför en 
kostnad av 100:-/km 

Vid inkörning till bandepån under pågående träning/kvalificering/tävling skall 
bilen köras i Fastlane till dess du kommer fram till din plats, du styr då med 45 
graders vinkel in till depåplatsen, Bilen skjuts tillbaka ut av teampersonal efter 
besöket i bandepå. 

Förare som blivit bestraffad med ”Stop and Go” skall stanna vid bandepåutfart 
på av depåpersonal anvisad plats och där få straffet utmätt. 

Ingen tidtagning eller s.k. laptimer får placeras +/- 5 meter räknat från 
mållinjen. 

All utkörning skall ske via Line Up för samtliga team. 

Pole position är till höger. 

Rapportering/Protester av incidenter lämnas hos Racedirector, ingång via 
sekretariatet. INGET tillträde ges till TL:s torn 

Pressläktaren är endast tillgänglig för media. 

Söndagens race kommer att livesändas på Youtube. 

Öppettider för restaurang samt café meddelas på plats. 

Varmt Välkomna till Falkenbergs Motorbana 
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