PM1
Välkomna till
Kvällspostens Newsrace
STCC 8-9 oktober 2021
Hyllinge Motorsällskap (HMS), Ring Knutstorp (RK) och STCC AB 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.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser och de övriga tillämpliga regelverk som finns publicerade på
www.sbf.se, samt lokala tilläggsbestämmelser såsom PM.
Behandling av personuppgifter
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 medieform offentliggör namnuppgifterna.
Ankomst
Inflyttning från torsdag kl 12:00.
Alla förare/team skall anmäla sig i den administrativa incheckningen vid ankomst till banan.
Administrativa incheckningen finns i röda boden belägen precis innan huvudgrinden. Vi ber er
att skicka in era licenser via epost till licenskontroll@hyllingems.se före tävlingen. I den
administrativa incheckningen får ni era besiktningsprotokoll och ni kan även lämna er
mekanikeranmälan
Administrativa incheckningens öppettider:
Torsdag: 14-18
Fredag: 8-10
Lördag: 8-10
Tävlingstillstånd
Tävlingens tillståndsnummer är SBF RA-95.
Depåtystnad
På Ring Knutstorp gäller depåtystnad mellan kl. 19.00–08.00. Under denna tid är det ej
tillåtet att utöva bullrande verksamhet, ex: starta motorer, spela hög musik m.m.
Depåtystnad innebär även att depåstoppsträning är förbjudet under dessa tider. Det är
förbjudet att framföra något fordon på banan efter den ordinarie verksamhetens slut utan
tillstånd från tävlingsledning!
Pole Position
Pole position är till höger i färdriktningen för samtliga racingklasser.
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Antal startande
Max antal startande i tävling enligt gällande banlicens.
Förarsammanträde
Förarsammanträde kommer att hållas i konferensavdelningen belägen ovanpå Medical
Center.
Torsdag 7 oktober
STCC
klockan 18:00
Fredag den 8 oktober
V8 Thundercars, Formula Nordic
Radical

Klockan 08:00
Klockan 08:30

Minibikes m.m.
Det är bara tillåtet att använda minibikes och fyrhjulingar för materialtransporter. Förare
måste fyllt 15 år. Överträdelser resulterar i beslagtagna nycklar som kan lösas tillbaka i
tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift á 500 SEK.
Elektricitet
Jordfelsbrytare skall finnas för team som kopplar in sig på arrangörens nät. Godkända
kablar skall användas. Arrangören förbehåller sig rätten att avlägsna felaktiga/skadade
kablar. Team får ej ta ut mer el än vad man uppgett i sin anmälan (påföljd/åtgärd kan
vidtagas om överträdelse sker).
Heta arbeten/ Grillning
Då det råder förbud mot öppen låga i parkeringsdepåerna skall s.k. heta arbeten och
grillning utföras i nedre parkeringsdepån enligt skyltning och i övre parkeringsdepån
endast grillning enligt skyltning.
Miljö
Tävlingen, arrangören och tävlingsplatsen är miljöcertifierade av SBF.
Miljöstation/absorberingsmatta:
Miljöstationen är placerad invid halkbanan i nedre parkeringsdepån (D1). Allt avfall skall
placeras i respektive behållare. Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå, skall
tävlingsledningen ovillkorligen och omedelbart kontaktas. Under varje tävlingsekipage
måste det ligga en absorberingsmatta som suger upp eventuellt oljespill.
Egna fyrverkerier m.m.
All form av egna fyrverkerier eller användning av konfetti av något material är förbjudet
av miljöskäl.
Avfärd
Team placerade i nedre parkeringsdepån får inte lämna området före kl. 17.00.
Avfärd efter tävling måste ske under lördagen om man inte har kommit överens om annat
med Ring Knutstorp.
Övrig Service
Vakter
Vakter finns vid huvud grinden under hela tävlingen och patrullerar området mellan
22.00–07.00 torsdag till söndag morgon.
Biltvätt:
Tvätt plats är beläget invid besiktningshallen i den nedre parkeringsdepån (D1).
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Parkering av fordon:
Fordon som saknar erforderligt parkeringstillstånd kommer att bötfällas.
Lyft av utrustning:
Team som har behov av hjälp med lyft/lossning/lastning skall kontakta Ring Knutstorp, tel.
0418-84040, i god tid innan godsankomst.
Betongsuggor
Betongsuggor kan beställas på info@ringknutstorp.com
Tävlingsledning m.fl.
Tävlingsledare
1:e bitr. tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare
Race director STCC:
Ansvarig administratör:
Teknisk chef:
Säkerhetschef:
Tidtagningschef
Depåchef:
Miljöchef:
Förbundsdomare/ordf.
Domare:
Förbundstekniker:
Förbundstekniker:
Faktafunktionär start/mål:
Faktafunktionär ljud och hastighet i bandepå:

Magnus Berg, 0733929709
Emma Malmros
Martin Fredriksson
Jonas Engqvist
Anders Bohman
Martin Fredriksson
Irene Eriksdotter
Torgny Johansson
Torbjörn Fredriksson
Alex Möller
Bruno Friberg, 0705206047
Frans Perlhagen 0768020046
Mikael Karlstedt
Ulf Sanell
Eric Emanuelsson
Ulf Berglund
Bengt Johansson
Bengt Johansson

Hela tävlingsledningen äger rätt att signera listor och har bestraffningsrätt.
Race director, där så förekommer, har fullt ansvar i tävlingstekniska frågor i berörd klass.
Protesthantering
Alla protester ska lämnas på officiell blankett (finns på sbf.se samt att hämta i
sekretariatet i vita tornet under helgen). Betalning av protestavgift sker endast med
Swish, eventuell återbetalning sker efter tävling. Swishnummer: 123 387 284-3
Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade till att ha behörighet att motta protester.
Samtliga protestavgifter kommer att skänkas till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.
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