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INBJUDAN 
Inbjudan till deltävling i ERCup Långloppsserie 2017-08-05 

 

Tävlingsplats: Ring Knutstorp, Kågeröd. 
 

Bana:  Banans längd är 2070 m. Banan är asfaltbelagd och körs i högervarv. 
 

Tävlingsdatum: 2017-08-05. 
 

Tävlingsarrangör: Hyllinge Motorsällskap, Box 50, 268 05  KÅGERÖD. 
 

Tillståndsnummer: RA18 
 

Tävlingsledare: Marcus Liljekvist,  

Värmö 6070, 268 73 Billeberga, 0418-431141 
 

Tävlingssekretare: Bengt Johansson, Eslöv. 
 

Domare:  TBA 
 

Teknisk chef: Peter Edgren, Kvidinge 
 

Tävling: Nationell banracingtävling. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med 

Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser 
 

Deltagare: Tävlingen är öppen för team anmälda till ERCup-serien och för förare med 

licens gällande för denna typ av tävling. 
 

Försäkringar: Arrangören har, genom att tävlingstillstånd erhållits, ombesörjt att de 

ansvarsförsäkringar som SBF föreskriver tecknats. 
 

Anmälan:  Anmälan skall vara Hyllinge MS tillhanda senast 2017-07-31 

  under adress Hyllinge MS, Box 50, 268 05  Kågeröd, 

  eller e-post: anmalan.ercup@hyllingems.nu  

  Vi rekommenderar elektronisk anmälan via följande länk: 

 http://www.raceconsulting.se/Ercup/ercup.htm 

 

Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är SEK 5000:-,  

Anm.avgiften skall inbetalas till bankgirokonto 471-6767. 

Avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 2017-08-01 

  IBAN: SE888000 0831 3907 4139 8242 

BIC/SWIFT: SWEDSESS 
 

Avanmälan:  Avanmälan görs till Bengt Johansson, 0733-429224. 
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Registrering: Vid ankomsten till banan skall samtliga förare personligen anmäla sig i 

anmälningssekretariatet vilket i år är placerat i Vita Tornet i nedre depån. 

Det åligger föraren att uppvisa bevis på giltig licens med hjälp av LoTS, och 

vid anmodan även legitimation.  

Alla förare skall underteckna friskrivning från ansvar. 
 

Extra PM Anslås på den officiella anslagstavlan vilken är placerad på informations-

byggnaden. 
 

Transponderhållare: Avgift för transponderhållare tas ut separat. 
 

Transponder:  Enligt för ERCup-serien gällande regler. 
 

Besiktning: Fredag 18.00 – 20.00 

Lördag 07.00 – 08.40 

Besiktning sker som s.k. gående. Bilen ska vara besiktigad före träning.  
 

Förarsammanträde: Förarsammanträde med obligatorisk närvaro för teamets samtliga förare hålls 

lördag kl 08.15. 
 

Träning:  Lördag kl. 09.00 -09.40. 

  Förare som inte avverkat 5 varv, kan nekas start. 
 

Startplacering: Enligt gällande ERCup-reglemente. 
 

Startmetod:  Rullande start 
 

Ansvar: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 

nationella tävlingsbestämmelser. 

Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört 

internationellt förbund (FIA, CIK, EFRA, IFMAR), Svenska 

Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller 

funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller 

sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 
 

Resultatlista:  Offentliggörs efter avslutad tävling. 

Resultatlista anslås på den officiella anslagstavlan. 
 

Depåregler:  Maximal hastighet i parkeringsdepån är gångfart. 

  Grillning eller öppen eld får ej förekomma i parkeringsdepån. 
 

Bandepå: Max hastighet i bandepå 60 km/tim 

Bensin och olja får ej påfyllas i bandepån.  

Bensin får endast påfyllas i särskilt angivet område.  

Barn under 15 år får ej vistas i ban- eller tankningsdepån.  

Vid utfart från bandepån får den heldragna linjen ej överskridas. 

Bandepån stänges för utfart 10 minuter före loppets avslut. 
 

Buller: Max buller är 95 dbA vid förbifart. 
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att 

göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg. 

 

Ring Knutstorp 2017-07-17 

Hyllinge MS Tävl.ledn 

.



 ERCup – Långlopp – 2017-08-05 

 Ring Knutstorp 

 Hyllinge MS 

Prel. tidsschema 
 

Fredagen den 4 augusti 

 Tid 

Anmälningssekretariatet öppet 17.00  -  20.00 

Besiktning 18.00  -  20.00 

 

 

 

Lördagen den 5 augusti 

 Tid 

Anmälningssekretariatet öppet 07.00  -  09.00 

Besiktning 07.00  -  08.40 

Förarsammanträde, obl närvaro 08.15 

Träning 09.00  -  09.40 

Line Up 09.45  -  09.55 

Start 10.00 

Depåutfart stänger 15.50 

Målgång 16.00 

Prisutdelning Ca. 17.00 

 
Tidsschemat är preliminärt och kan ändras av arrangören. 
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