20220501

Inbjudan till
Trackday, på Drivecenter Arena
Söndagar 2022
Välkommen att prova köra på bana under vår Trackday! Detta är ett sätt att under enklare former få
prova på bankörning, utan tävlingsmoment.
Arrangör
Bana

Datum

Skellefteå Motorsällskap, Varvsgatan 4, 931 34 Skellefteå
Drive Center Arena, Fällfors
Tävlingen körs på en kortad banslinga på cirka 3,2 km. Infart via huvudentré till
Drive Center Arena.
2022-05-15, 2022-05-29, 2022-08-21, 2022-09-04, 2022-09-17

Träningsledare

Gustaf Ulander

Klasser/grupper:

A. Gatgodkända och besiktade bilar (nybörjare, ”lugnare grupp”)
B. Mer erfarna förare, även öppen för ej gatgodkända bilar (trackdaybilar,
tävlingsbilar)
Körning med Legends och formelbil i egna klasser i mån av utrymme, enligt
PM/senare information.
Däck är fritt.

Licens:

Samtliga förare ska inneha giltig licens (racing eller time attack) utfärdad av
SBF. Alternativt löses Prova-På-licens i SBFs app.
Samtliga förare ska delta på förarsammanträde enligt tidsschemat nedan innan
körning.

Personlig utrustning:

Full personlig utrustning enligt Racing TR 6 rekommenderas starkt. Dock gäller
detta som lägsta nivå;
Heltäckande klädsel i bomull eller annat flamsäkert material. Hjälm och
handskar skall användas. Raceoverall och nackkrage rekommenderas. Samtliga
förares personliga utrustning skall visas upp vid besiktningen av
tävlingsfordonet. Förarkläder får EJ användas vid tankning eller vid arbete på
fordon.

Startmetod:

Utsläpp från bandepå.

Tidplan:

13:00 -14.00
14.30

Anmälan vid banan
Förarsammanträde vid huvudpostering/bandepå.
Obligatoriskt!
14:45
Lineup
15:00
Start
(nytt pass startas var 20:e minut, dvs 15.00 – 15.20 – 15.40 osv)

20220501
Minst 5 st körpass per grupp genomförs.
OBS! Tidplan kan komma att ändras via PM.
Depå:

Gånghastighet gäller i parkeringsdepån.
Varje deltagande bil ska parkeras på tät presenning/miljömatta

Avgifter:

Säsongspass 6 000 kr för 5 st körningar.
Enstaka dagspass 1 500 kr per körning

Anmälan:

Anmälan görs senast tisdag före respektive körtillfälle (gäller även deltagare
med säsongspass)
Använd anmälningsblankett på www.batrophy.weebly.com
Anmälan godkänns när anmälningsavgift betalats till:
Bankgiro: 848-7894 alt Swish: 123.589.47.20
Efteranmälan accepteras i mån av plats.

Startbekräftelse:

Startbekräftelse (=godkänd anmälan) meddelas via E-post senast torsdag före
körning.

Återbud/upplysningar:

Gustaf Ulander 070-560 54 19 / gustaf.ulander@gmail.com

Avlysning:

Arrangören förbehåller sig rätten avlysa körningen om ej minst 15 deltagare
anmält sig vid anmälningstidens utgång eller vid force majeure.
Information kommer att läggas ut på skelleftea-ms.se

Ansvar:

G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
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 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.

Läs igenom gällande regler så du är väl uppdaterad.

Välkommen till en kul dag i Fällfors!

