OFFICIELL INBJUDAN
Anderstorp Racing Club arrangerar 8-9 september 2018
JUBILEUMSTÄVLING

1.

Tävlingsplats:

Anderstorp Raceway, Anderstorp

2.

Bana:

Banans längd är 4.025 meter. Banan körs i högervarv.

3.

Tävlingsdatum:

8-9 september 2018

4.

Tävlingsarrangör:

Anderstorp Racing Club, Box 180, 334 24 Anderstorp. E-post racing@arc.nu

5.

Organisationskommitté:

ARC.

6.

Tillståndsnummer:

TBA

7.

Tävlingsledare:

Mikael Johansson, 073-805 01 46

8.

Tävlingssekreterare:

Matilda Ericsson, 070 - 299 71 36

9.

Domarordförande:

TBA

10.

Teknisk kontrollant:
Teknisk domare:

TBA
TBA

11.

Organisation:

Miljö: Tommy Jensen, 073-079 20 10
Säkerhet: TBA

12.

Tävling:

Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska
Bilsportförbundets nationella tävlingsregler. Genom undertecknade av anmälan är
föraren/anmälaren införstådd med de för tävlingen utfärdade tilläggsreglerna och förbinder
sig härmed att följa till fullo.

13.

Klasser:

Följande klasser är inbjudna:
Klass 1 = Formel Ford 1600 1967-1980
Klass 2 = Formel Ford 1981-2018 (Kent, Zetec & Duratec)
Klass 3 = Formel Vee A-B & C
Klass 4 = F3, Formel 2000, Opel Lotus, F2, Sport 2000, Super Vee
Klass 5 = MC 350-500 1950-1970
Klass 6 = Legends

Vissa klasser kan komma att slås ihop eller strykas. Vilka kommer att framgå av
PM1/startbekräftelse.
14.

Antal startande:

Max antal startande av respektive biltyp:
Standardbilar = 47 stycken
Sportscars och Formel = 38 stycken
MC = 50 stycken

15.

Försäkringar:

Arrangören har, genom att tävlingstillstånd erhållits, ombesörjt att de ansvarsförsäkringar
som SBF föreskriver tecknats.
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16.

Medförsäkrad anmälan:

Skall fyllas i och lämnas till sekretariatet vid ankomstregistrering på banan.

17.

Ankomst till banan:

Tidigast insläpp, torsdagen den 7 september 2018 klockan 17.00.

18.

Anmälan:

Anmälan skall ske via Anderstorp Racing Clubs hemsida www.arc.nu. Gå in på fliken
jubileumsracet under arrangemang. Tryck på anmälan, därefter lotsas du vidare till
anmälningsformuläret. Fyll i alla uppgifter i formuläret.
Anmälan skall vara tillhanda senast fredagen den 6 juli 2018.
Efteranmälan accepteras i mån av plats.

19. Anmälningsavgift:

Formel Ford 1600 1967-1980 = 2500 SEK
Formel Ford 1981-2017 = 2500 SEK
Formel Vee A-B & C = 2500 SEK
F3, Formel 2000, Opel Lotus, F2, Sport 2000, Super Vee = 2500 SEK
MC 350-500 1950-1970 = 2000 SEK
Av arrangören inbjudna utländska förare är kostnaden endast en serviceavgift på 500 kr för
230V ström och annan service på anläggningen.
Serviceavgift på 10 kr vid anmälan tillkommer.
Anmälningsavgiften betalas direkt vid anmälan.
Om förare anmäler ytterligare bilar med samma förare tillkommer 600 SEK/ekipage.
500 SEK extra uttages vid anmälan inkomna efter 6 Juli 2018.

20.

Miljömatta:

Miljömatta skall användas! Om detta inte följs kommer en bestraffning på 500 SEK
att utdelas.

21.

Tester:

Fredagen den 7 september. se bifogat tidsschema
Kostnad för fredagträning 7/9 gäller alla klasser är 200 SEK

22.

Elektricitet:

I serviceavgiften ingår el 1-fas 230 volt, det behövs en 1 fas europakontakt (CEE216).
Önskas 3-fas 16Amp. eller mer debiteras detta efter särskild prislista och skall sökas ihop
med anmälan. Deltagare som önskar koppla in sig på arrangörens nät skall ha en godkänd
jordfelsbrytare samt godkända kablar, arrangören förbehåller sig rätten att avlägsna
felaktiga/skadade kablar. Team får ej ta ut mer el än vad som har uppgetts.
Överträdelse beivras. Arrangören/banägaren kan ej hållas ansvarig för ev. skador som
orsakas av strömavbrott.

23.

Återbud:

Återbud skall meddelas arrangören senast 12 augusti 2018. Vid senare återbud
behåller ARC 1200 SEK för administrativa kostander.
Fredagens test=ingen återbetalning.

24.

Registrering:

Vid ankomsten till banan skall förare anmäla sig i anmälningssekretariatet (övervåning
södra delen av depåbyggnaden). Förare skall uppvisa licens samt ev. läkarintyg.

25.

Extra PM:

Anslås på den officiella anslagstavlan är belägen vid anmälningssekretariatet.

26.

Transponder:

Bilarna skall använda transpondrar av AMB-fabrikat. Bilens eget transponder id anges på
anmälan, om möjligt kan transponder hyras. Avhämtas i tidtagningsrummet före första
tidsträning.
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27.

Besiktning:

Fredagen den 7/9 klockan 17.00 - 20.00
Lördagen den 8/9 klockan 07.00 - 11.00
Besiktning i besiktningshallen under depåläktaren. Bilen skall vara besiktigat före
kvalificering.

28.

Förarsammanträde:

Förarsammanträde med obligatorisk närvaro meddelas i PM1/startbekräftelse

29.

Träning:

Förare som inte avverkat 5 varv kan nekas start.

30.

Startplacering:

Pole position på banas vänstra sida i färdriktningen.
Enligt respektive klassreglemente.

31.

Officiellt språk:

Svenska med stöd av engelska.

32.

Prisutdelning:

Pokaler eller motsvarande kommer att delas ut till de tre första i respektive heat.
Detta sker direkt efter respektive heats målgång

33.

Safety car:

Arrangören äger rätt att använda safety car under pågående träning/tävling samt i
Undantagsfall i starten.

34.

Victorycar:

NEJ

35.

Passerhandlingar:

Varje förare erhåller 4 stycken bandepåpass samt 1 styck bilpass. Extra bilpass kostar
50 SEK/styck fordonet parkeras utanför maskindepån. Extra bandepåpass kostar
300SEK.

36

Pit-boxar:

19 stycken boxar finnes för uthyrning. Information och kostnad vänligen kontakta SRW
e-post Anderz@srwanderstorp.se

37.

Avlysning:

Eventuell avlysning av tävlingen pga. force majeure eller liknande underrättas deltagarna
senast 24 timmar före besiktningens början.

38.

Protestavgift:

Enligt SBF:s reglemente = 3.000 SEK.

39.

Buller:

Max buller är 95 db (A) mätt vid förbifart. Mätningen görs enligt de förutsättningar som
arrangören beslutat. I reglementet angiven metod att mäta buller underordnas förbifartsmätningen.
OBS överskridande av nivån innebär "teknisk flagg" och ev. uteslutning. Återbetalning
av anmälningsavgift kommer ej att ske. Bilar samt förare kommer även meddelas under och
efter fredagens tester

OBS

40.

Avfart bana:

Vid avfart från banan lägger man sig utmed vänster kant efter "Hansen-kurvan" igenom
"Karusellen". Den vita linjen strax innan avfarten får ej korsas, detta medför bestraffning.

41.

Miljöstation:

Miljöstation finns placerad bakom hangaren. Tunnor, däck och bensinfat får inte kvarlämnas.
Team/förare som kvarlämnar tunnor, fat, däck/däckskräp debiteras 1.000 SEK.

42.

Försäljning:

Restaurang och kiosk kommer att hållas öppen under tävlingshelgen.

43.

Bandepån:

I bandepån får endast personer med godkänt passertillstånd vistas.
Åldersgräns 15 år. Barnvagnar, husdjur osv. ej tillåtet. Rökning ej tillåten i bandepån
eller i boxar. Maxhastighet är 50 km/h.

44.

Line-up:

Line-up området är beläget i maskindepån vid gångbron/box 23. Samtliga skall vara
samlade här senast 20 minuter före körning.
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45.

Parc fermé

Parc fermé är beläget framför "pressläktaren" (besiktningen). Alla bilar skall parkeras
här direkt efter avflaggning tills protesttiden gått ut. Besiktningspersonal meddelar när
denna tid är utgången.

46.

Parkeringsdepån:

Anvisningar från maskindepåpersonal måste ovillkorligen följas. Släpvagnar och
transportfordon/kärror parkeras på av personal anvisade platser. Depågator får av
säkerhetsskäl ALDRIG helt eller delvis blockeras. Fordon som feluppställts kommer att
bortforslas på ägarens/hyrestagarens bekostnad. Ev. skador svarar ägaren/hyrestagaren för
själv. På anmälan skall anges önskad yta i maskindepån .

47.

Startnummer:

Tävlingsnummer enligt FIA:s "Internationel Sporting Code", skall finnas på bilen vid
besiktningstillfället. Arrangören förbehåller sig rätten vid behov till omnumrering av bilar
med fasta startnummer. Godkänd besiktning skall vara genomförd innan tidsträning eller
race får påbörjas.

49.

Tidsschema:

Torsdagen den 6/9
Grindarna öppna
17.00 -22.00
Fredagen den 7/9
Grindarna öppna
Sekretariatet
Besiktning
Tester

07.00 - 22.00
13.00 - 19.00
17.00 - 20.00
09.00 - 18.00

Lördagen den 8/9
Grindar öppna
Sekretariatet
Besiktning
Race

06.00 - 22.00
07.00 - 19.00
07.00 - 11.00
13.30 - 18.00 ca

Söndagen den 9/9
Grindar öppna
06.00 - 20.00
Sekretariatet
08.00 - 19.00
Race
09.00 - 17.00 ca.
Tider för respektive klass meddelas i PM1/startbekräftelse.
50.

Hotell:

Telefonnummer till Turistbyrån i Gislaved +46(0)371 - 815 41
Hotell Nissastigen 0371-58 90 00 alt. Mail:anna@hotellnissastigen.se

51.

Camping:

Mellan grinden och maskindepån på angiven plats. Finns gräsyta, på höger sida, för
husvagnar, tält osv. med tillgång till ström.

52.

För klassrepresentanter:

För information kontakta Henry Andersson, +4670-594 11 51.

Arrangören förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
2018-03-22
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