
                                       

 

 

 

 

Staffanstorps Hobbysällskap 

inbjuder till 

Vänskapstävlingen Vårracet 25–26 april 2015. 
 

 
Kontakt:   Jonas Johansson 
  Tel: 070-833 06 67 
  Email: Tavlingskommiten@staffanstorpshs.com  
  www.staffanstorpshs.com 
 
Plats:   Staffanstorp Raceway 
  Maskinvägen 2,  
  24534 Staffanstorp 
 
Klasser:   1:8 IC Track, 1:10 NT 
  1:10 EL Touring 
  1:5 Touring, 1:5 GT 
 
Deltagare:  Förare med giltig Nat, Deb, Prova på eller EFRA licens,  
 Samt utländska förare med i landet nationell licens.  
 Max 100 startande totalt. Gallring efter registreringsdatum. 
  Dock minst 5 startande per klass 
 
Reglemente:   Tävlingen anordnas i full överensstämmelse   
  med Svenska Bilsportförbundets nationella   
  tävlingsbestämmelser och reglemente enligt  

ovan, samt denna tävlingsinbjudan. 
 
Följande gäller:  Heatträning:   1x7 min IC 
    1x7 min EL 
    1x7 min LS 
 
  Kval:   4x7 min IC 
    4x7 min EL 
    4x7 min LS 
  Dom tre snabbast sammanhängande varven räknas. 
  Antal kval och tiden kommer ev. ändras beroende på antal startande. 
 
  Underfinaler:   20 min IC 
    5 min EL 
    35 min GT 
    30 min Touring 
  Tiden kommer ev. ändras beroende på antal startande. 
 
  Final:   30-45 min IC, beroende på antal startande 

  3x5 min EL 
    35 min GT 
    30 min Touring 
  
Priser:   Priser delas ut till de tre första i respektive klass och TQ i varje klass. 
 
Tävlingsledare:  Fredrik Jarnerup 
Domarordf:   Johan Bergman 
Race Controller:  Joel och Raymond Oskarsson 
Miljöansvarig:  Martin Näslund 
Varvräkning:   Jessica Sipola 
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  AMB rc4 med RCM. 
  Egen transponder. Inga lånetranspondrar finns att tillgå. 
 
 
Startavgift:   300 SEK/Klass 
 
Anmälan:   Anmälan sker via MyRCM. 

  https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=19719&pLa=sv 
 
Sista anmälningsdag:  Oss tillhanda senast 21/4 kl. 23:59 
 
Övrig anmälan:  Avanmälan efter 23/4 debiteras hela anmälningsavgiften. 
 
Körriktning:   Medurs 
 
Resultat:   Anslås löpande på SHS resultattavla samt på MyRCM. 
 
Avlysning:   Vid färre än totalt 20 anmälda den 21/4 kan tävlingen avlysas. 
  Minst 5 startande per klass 
 
Däckslipning:  Sker på utmärkt plats i depån. 
 
Miljö:   SHS miljöstation för anläggningen. 

Start av bilar i mekdepån är inte tillåtet. All start och varmkörning ska ske 
på här för avsedda bord utanför mekområdet. 

 
  I enlighet med SBF:s miljöpolicy ser vi gärna att ni använder  
  frottéhandduk eller motsvarande under era fordon på mekborden. 
 
Camping:   13st markerade husvagnsplatser med el. 
  (Medtag förlängningssladd) 100kr/natt 

7st sovplatser i lokalen 50kr/natt 
Bokning görs i myrcm! Först till kvarn… 

  Dusch och toalett finns på området. 
 
Ansvar:   Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på  
  egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF),   
  Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), 
  arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande  
  göras ansvariga för person- eller sakskador som under  
  tävling drabbar deltagaren”. 
   
  Tävlingsdeltagare och funktionärer 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, oavsett media form offentliggör   
  namnuppgifterna. 
 
Preliminärt tidschema:  

Fredag:  Banan öppen för träning efter 09.00 
 
Lördag:  07.00  Banan öppnar  

07.00   Fri träning  
08.00–10.30   Besiktning  
08.00   Organiserad träning  
10.00   Förarsammanträde  
10.30   Kval startar  

 
Söndag:  07.30   Kiosken öppnar 

08.00   Start underfinaler  
13.00   Start finaler  
16.00   Prisutdelning  
 

SHS hälsar alla mycket välkomna 
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30-45 minuter beroende på antal startande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


