Inbjudan till Kvällsposten News Race 8-9 oktober 2021

Hyllinge Motorsällskap (HMS), Ring Knutstorp AB (RK) hälsar er hjärtligt välkomna till Ring
Knutstorp.
Officiellt språk
Officiellt språk är svenska.
Deltagare
Tävlingen är öppen för förare från samtliga EU-länder, inklusive av FIA likställda länder, med
för innevarande år och för respektive klass gällande licens.
Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser.
Ansvar: G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör
namnuppgifterna.
Tävlingsledare:
1: a bitr TL:
Racedirector STCC:
Domarordförande:

Magnus Berg
Emma Malmros
Martin Fredriksson
Mikael Karlstedt

073-3929709
072-7365616
070-6503545
070-9545565

Tävlingsform o längd: Se respektive klassreglemente och tidschema.
Tävlingsplats: Ring Knutstorp Kågeröd 0418-84040
Inflyttning:
Torsdag: 12.00-21:00
Fredag: 7:00-9:00

Efter 09:00 efter kontakt med depåchefen

Administrativ incheckning:
Torsdag 12-21
Fredag: 8-10
Lördag: 8-10
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Besiktning
Besiktning kommer att ske med så kallad gående besiktning. Besiktningsprotokoll finns att
få i anmälningssekretariatet när man anmäler sig.
Bilen och representant för teamet skall vara på sin plats i parkeringsdepån enligt nedan
angivna tider. Är bil och representant inte på plats är det förarens ansvar att bilen
transporteras till besiktningshallen i nedre depån där bemanning finns för att utföra
besiktningen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra detta.
Tider för gående besiktning:
Gående besiktning kommer att ske torsdagen 7 okt mellan kl 17:00-20.00.
Observera att det är godkänt att köra test även om bilen inte blivit besiktigad, dock måste
föraren vara anmäld på plats och ha visat giltig licens i den administrativa incheckningen
för att få köra.
Ekipage som inte blir besiktigade under torsdag kvällen ska, av teamet, transporteras
till besiktningshallen på fredagen klockan 7.00–9.00.
Fri träning, officiell träning o första start: Se tidsschema
Förarsammanträde:
Samtliga klasser kommer ha fysiska förarsammanträden, tid och plats meddelas i
startbekräftelsen.
Officiell anslagstavla finns belägen på vita tornet i nedre depån.
Klasser:
STCC, Formel Nordic, V8 Thunder cars, Radical,
Tävlingsavgift:
Se respektive klassreglemente.
Anmälan:
Se respektive klassreglemente.
Avlysning:
Beslut om avlyst tävling kommer att meddelas via mail och på Hyllinge MS hemsida
snarast efter beslut.
Priser, Poängberäkning osv.
Se respektive klassreglemente.
Prisutdelning sker direkt efter varje heat.
Återbud:
Meddelas snarast till arrangör senast 24 tim. innan första start.
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