Välkomna

PM 1

Hyllinge Motorsällskap, (HMS) Motorbanan Ring Knutstorp hälsar er hjärtligt välkomna till
Ring Knutstorp.
Inbjudan och tilläggsregler
Final i Legends Cup
Hyllinge Cup
8 oktober 2016 på Ring Knutstorp

Hyllinge Motorsällskap inbjuder till tävling Hyllinge Cup i klasserna Special,
Formel, RS, Modifierad och finalen i legends cup på Ring-Knutstorp lördagen
den 8 oktober 2016.

Anmälan
Anmälan till Legends Cup via Mike Luff, Karlskoga Motorstadion som också administrerar
startavgifter för Legends Cup.
Anmälan till övriga klasser:
Anmälan sker på av HMS tillhandahållen anmälningsblankett.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2016-10-05 under adress:
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV,
telefon nr 0413-544343, eller e-post osten.carlsson@telia.com
Anmäl dig helst via e-post!
Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.
Avanmälan
Avanmälan görs till ovanstående.

Administrationsavgift för Special, Formel, RS, Modifierad.
Administrationsavgiften för denna tävling är 700 kr.
Anmälan är inte fullständig förrän adm.avgiften satts in på klubbens bankgirokonto 471-6767.
Vi ber er skriva namnet på den tävlande föraren och eventuellt transpondernummer på
inbetalningstalongen
Tävlingsarrangör:
Hyllinge Motorsällskap
Tävlingens art:
Nationell banracingtävling
Tillståndsnr:
Meddelas vid ankomsten till banan
Tävlingen körs medsols på Ring Knutstorp.
Banans längd är 2070 m och banan är belagd med asfalt.
Tävlingsledning:
Tävlingsledning m.fl.
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Teknisk chef:
Säkerhetschef:
Tidtagningschef:
Miljöchef :

Martin Cruce
Emma Malmros,
Östen Carlsson
Bertil Schöld
Meddelas i PM
Meddelas i PM
Meddelas i PM
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070-5617005
072-7365616

Domare:
Faktafunktionär Hastighet:
Faktafunktionär Start o mål:

Meddelas i PM
Meddelas i PM
Meddelas i PM
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Anm.sekretariat Östen Carlsson
Rönnebergavägen 24 A, 241 34 ESLÖV, tel nr 0413-544343,
och e-post: osten.carlsson@telia.com

Klasser: Special, Formel, RS, Modifierad och Legends Cup
Reglemente Klubbmästerskap körs i enlighet med gällande reglemente för
Hyllinge MS klubbracing. Reglementet finns tillgängligt på Hyllinge MS hemsida samt
Svenska Bilsportförbundets RA Sportvagnsreglemente 2013-2015 samt ”Gemensamma
regler, utgåva 2016”, officiella meddelande som publicerats av SBF efter dessa datum,
samt klassreglementen och FIA reglemente. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse
med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
AB Motorbanan Ring Knutstorp (LAT N 55°59´17,75”. Long E 13° 06´ 40,36”)
Box 112 260 23 Kågeröd Epost: info@ringknutstorp.com. Tel 0418-84040 Fax 041880055
Hyllinge Motorsällskap
Box 50 268 05 KÅGERÖD Tel: 0418-806 19
Officiellt språk
Officiellt språk är svenska.

Officiell anslagstavla
Officiell anslagstavla finns vid tidtagningstornet.

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.
Ansvar
Ansvar, den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört
internationellt förbund (FIA/FIM), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Special
Idrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras
ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

Ankomst
Alla förare/team skall först anmäla sig i anmälningssekretariatet vid ankomst till banan.
Här visas också förarlicens samt anmälarlicens och mekanikeranmälan lämnas in.
Tävlingstillstånd
Tävlingens tillståndsnummer anslås på tävlingens officiella anslagstavla.
Förarmöte
Lördag 08,15. Platsen är utanför tidtagningstornet.

Depåtystnad
På Ring Knutstorp gäller depåtystnad mellan kl. 20.00-07-00. 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!
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Miljö
Tävlingen, arrangören och tävlingsplatsen är miljöcertifierade av RF, SBF och SVEMO.
Besiktning, bil
Besiktning kommer att ske i besiktningshallen.
Besiktning är öppen: fredag 7/10 18:00-20:00
lördag 8/10 07:00-09:00
Besiktningspersonalen tillhandahåller besiktningsprotokoll vid besiktning av respektive
bil.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra detta.
Vagnbok
Det är vid denna tävling tillåtet att använda utgången vagnbok i klasserna Special,
Formel, RS, Modifierad
Tidtagning / Transponder:
Det åligger föraren att själv ha egen tidtagningstransponder.
Transponder skall användas på samtliga pass.
Pole Position
Pole position stående start på vänster sida
Pole position rullande start på höger sida

Antal startande
Bil: max antal startande i tävling för standardbilsklasser är 36 st.
Legends: max antal startande i tävling för legends är 43 st.
Formel: max antal startande i tävling för legends är 29 st

Minibikes m.m.
All körning med så kallade minibikes, fyrhjulingar eller andra fordon är, utöver materialtransporter
med förare över 15 år, totalt förbjudet. Samtliga som färdas på denna typ av fordon måste bära
hjälm. Okynneskörning samt avsaknad av hjälm resulterar i beslagtagna nycklar som kan lösas
tillbaka i tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift á 500 sek.
Elektricitet
Ta kontakt med Ring Knutstorp om ni önskar elektricitet. Tel 0418-84040
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.

Miljöstation/absorberingsmatta/tomdunkar:
Vi har en miljöstation som är placerad invid halkbanan i nedre parkeringsdepån (D1). Allt
avfall skall placeras i respektive behållare. Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå,
skall Ring Knutstorp ovillkorligen och omedelbart kontaktas. Under varje tävlingsekipage
måste det ligga en absorberingsmatta som suger upp eventuellt oljespill. Mattorna suger
upp all olja men släpper igenom vatten och kan användas flera gånger.
Protesthantering
Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade till att ha behörighet att motta protester.
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Bestraffningar
Under denna tävling kommer, utöver varning, böter och uteslutning, ”Drive through”bestraffning att tillämpas.
Tjuvstart bestraffas med Drive through.
Tider för tävlingen
Fredag
Anmälningssekretariat 18.00-20.00
Besiktning
18.00-20.00
Parkeringsdepå
16.00-20.00

Öppethållande
Öppethållande
Öppethållande

Lördag
Förarmöte
08.15
Anmälningssekretariat 07.00-09.00
Tävlingssekretariat
09.00-

Vid tornet
Öppethållande
Öppethållande

Övrig Service
Sjukvård
Sjukvård finns vid sjukstugan under hela lördagen som tävlingen pågår.
Helsingborgs Lasarett
042-406 70 00

Biltvätt:
Tvättplats är beläget invid besiktningshallen i den nedre parkeringsdepån (D1).
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.
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