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1

Inledning

1.1 Gruppindelning
Träningsdagarna är indelade i tre olika grupper:
Täckt racingbil, formelbil/RS samt standardbil/gatbil
Vilka grupper som ingår vid respektive träningstillfälle framgår i inbjudan
på www.hyllingems.se

1.2 Antal startande per grupp
Antal startande per grupp bestäms av gällande banlicens. På Ring Knutstorp
får maximalt 36 st täckta fordon eller 36 st formelbilar träna samtidigt.
För gruppen standardbil/gatbil gäller maximalt 20 fordon samtidigt då
gruppen innehåller förare med prova bilsport-licens.

1.3 Anmälan och kostnad för deltagande
Ingen föranmälan krävs. Anmälan sker i vita tornet i nedre depån vid ankomst.
Kostnad för medlem i Hyllinge ms är 1000 kr/heldag i klass Täckt racingbil
samt formelbil/RS. För icke medlem är kostnaden 1400 kr/heldag och då ingår
medlemskap i Hyllinge ms under innevarande år.
Kostnaden för deltagande i klass standardbil/gatbil är 1000 kr/heldag för
medlem i Hyllinge ms. Är man inte medlem kostar det 1400 kr/heldag och då
ingår medlemskap i Hyllinge ms innevarande år.. Har man inte giltig SBF
racinglicens tillkommer en kostnad för Prova bilsport-licens om 150 kr.
Betalning sker på plats med betalkort.
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1.4 Licenskrav
I klasserna täckt racingbil och formelbil/RS krävs giltig SBF racinglicens.
I klassen standardbil/gatbil krävs Prova bilsport-licens (Som går att köpa på
plats) eller giltig SBF racinglicens.

1.5 Prova bilsport (Standardbil/gatbil) förargenomgång
Alla som anmäler sig till klassen Standardbil/gatbil måste delta vid
förargenomgång innan första träningspasset. På förargenomgången tas bland
annat flaggregler, uppträdande på banan och andra ordningsregler upp. Plats
för förargenomgången anges i inbjudan på Hyllinge ms hemsida
www.hyllingems.se

1.6 Ljudkrav
Vid träningsdagarna gäller max 95 dBa LAF vid förbifart. Motorbanans fasta
ljudmätare är referens. Kontroller med bärbar ljudmätare förekommer.
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2

Personlig säkerhet

2.1 Hjälm
Deltagare i klasserna täckt racingbil och formelbil/RS måste använda hjälm
med specifikation enligt SBF TR 6.5
Förare i bil med öppen sittbrunn ska alltid bära heltäckande hjälm
(integralhjälm) där hakskyddet utgör en integrerad del av
hjälmkonstruktionen samt är godkänd enligt gällande standard.
Deltagare i klassen standardbil/gatbil måste använda hjälm. Vi
rekommenderar att man använder hjälm med specifikation enligt SBF TR 6.5.

2.2 Klädsel
Deltagare i klasserna täckt racingbil och formelbil/RS måste använda
personlig utrustning enligt SBF TR 6 + TR 6.1 - 6.4
Deltagare i klassen standardbil/gatbil måste använda handskar,
ändamålsenliga skor samt i övrigt heltäckande klädsel i flamhämmande
material (exempelvis tätvävd bomull).
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3

Fordonets säkerhet

3.1 Standardbil/gatbil
Fordonet måste vara godkänt vid kontrollbesiktning i den specifikation som
avses användas vid träningstillfället. Bogserögla/dragögla ska vara monterad
vid körning på banan. Minst 3-punktsbälte måste vara monterat.
Hyllinge ms rekommenderar en översyn av fordonets säkerhetssystem såsom
bromsar och däck innan ankomst till banan.

3.2 Täckt racingbil
Fordonet ska uppfylla kraven i SBF TR 5. Minst 4-punktsbälte måste vara
monterat. Däck är fria. Fordonet ska inneha vagnbok. Dock måste den inte
vara besiktigad för året.

3.3 Formelbil/RS
Fordonet ska uppfylla kraven i SBF TR 5. Minst 4-punktsbälte måste vara
monterat. Däck är fria. Fordonet ska inneha vagnbok. Dock måste den inte
vara besiktigad för året.

Hyllinge ms träningsledare äger rätten att neka start till fordon som
bedöms säkerhetsmässigt bristfälliga eller som på något annat sätt inte
uppfyller ställda krav.
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4

Regler för bankörning

4.1 Standardbil/gatbil
Deltagarna släpps ut på banan med mellanrum. Omkörningar får inte ske i
kurvor. Vid infart i bandepån används färdriktningsvisare. All form av tävling
mellan deltagare är förbjuden. Heldragna linjer får inte korsas. Sidoruta på
förarsidan ska vara stängd under körning på banan.Det är inte tillåtet att
medföra annan person vid körning på tävlingsbanan under träning.

4.2 Täckt racingbil och formelbil/RS
Sidoruta på förarsidan ska vara stängd under körning på banan. Finns nät
monterat ska rutan antingen vara stängd eller helt nedvevad. En förare får
inte hindra en omkörande deltagare. Förare som verkställer omkörning får
inte skära in framför den omkörde, så att denne hindras i sin körning eller så
att ett riskmoment uppkommer. Förare, som genom vårdslös/ojust körning
utsätter andra deltagare eller funktionärer för onormala risker kommer att få
sin träning avbruten. Det är inte tillåtet att medföra annan person vid körning
på tävlingsbanan under träning.Förare som ämnar köra in i bandepån ska i
god tid hålla åt sidan, ge signal med arm eller körriktningsvisare samt anpassa
farten. Infart och utfart bandepå: se RA 5.8.4.
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4.3 Om olyckan är framme
Om deltagare av någon anledning får stopp på banan eller är inblandad i
större incident kommer passet ovillkorligen att avbrytas. Deltagarna
uppmanas då att under största försiktighet köra in i bandepån för att där
invänta besked. Efter eventuella bärgningar eller andra insatser kommer
passet att återstartas för resterande tid enligt tidsschemat.

Hyllinge ms träningsledare äger rätten att avbryta träningen för deltagare
som uppträder vårdslöst på banan eller på annat sätt inte följer
instruktioner.

5

Depåregler

5.1 Parkeringsdepå
Miljömatta eller tät pressening ska användas under träningsfordonet.Högsta
tillåtna hastighet i parkeringsdepån är 10 km/h (gånghastighet). All form av
bränslepåfyllning ska ske i perkeringsdepån.

5.2 Bandepå
Endast vänster körfält i bandepån är tillåten för fordon i rörelse. Högsta
tillåtna hastighet är 30 km/h. All form av bränslehantering är förbjuden.
Lägsta tillåtna ålder för att vistas i bandepån är 15 år.
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6

Flaggor och ljussignaler

6.1 Posteringarnas flaggor/ljussignaler
Banposteringarna använder sig i huvudsak av ett ljussignalsystem för att
kommunicera med deltagarna. De olika ljussignalernas/flaggornas betydelse:
Gult ljus: Hinder på eller i närheten av banan. Sänk hastigheten och iaktta
försiktighet. Omkörningsförbud gäller till grön ljussignal.
Grönt ljus: Banan är fri från hinder. Omkörning får ske.
Rött ljus: Träningspasset avbrutet. Sänk hastigheten och fortsätt under
största försiktighet till bandepån och invänta besked. Omkörningsförbud
gäller.
Vit flagga: Säkerhetsfordon eller annat långsamt fordon på banan. Iaktta
försiktighet.
Röd/gulrandig flagga: Hal banbeläggning. Anpassa hastigheten efter
förhållandena.

6.2 Träningsledarens flaggor
Svart flagga med orange prick: Tekniskt fel på fordonet. Vik av banan och
stanna snarast.
Svart flagga (med eventuellt startnummer): Kör snarast in i bandepån för
vidare information.
Svart/vitrutig flagga (Målflagga): Träningspasset är avslutat. Fortsätt in i
bandepån. Omkörningsförbud gäller.
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7

Tidsschema

Tidsschema för träningsdagar
8.00

Incheckning öppnar

8.30

Förargenomgång startar (Prova bilsport)

9.00-9.20

Täckt racingbil pass 1

9.30-9.50

Formelbil/RS pass 1

10.00-10.20

Standardbil/gatbil pass 1

10.30-10.50

Täckt racingbil pass 2

11.00-11.20

Formelbil/RS pass 2

11.30-11.50

Standardbil/gatbil pass 2

12.00-12.50

Lunch

13.00-13.20

Täckt racingbil pass 3

13.30-13.50

Formelbil/RS pass 3

14.00-14.20

Standardbil/gatbil pass 3

14.30-14.50

Täckt racingbil pass 4

15.00-15.20

Formelbil/RS pass 4

15.30-15.50

Standardbil/gatbil pass 4

Hyllinge ms förbehåller sig rätten att ändra i tidsschemat
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