Inbjudan till deltävling 3 på Hultsfred Drifttrack 10-11 Augusti 2019
Svenskt Mästerskap i Proint och Svenskt Juniormästerskap i Proint

Arrangör:

Hultsfred MK

Plats:

Hultsfred Flygplats

Info:

https://www.facebook.com/HultsfredDrifttrack/
https://www.sbf.se/Sportgrenar/Drifting/SwedishDriftChampionship/

Tävlingsledning:
Tävlingsledare
Bitr Tävlingsledare
Domare
Säkerhetsansvarig
Racedirector
Teknisk chef
Administrativ chef
Depåchef / Miljöchef
Banchef / Posteringschef
Faktafunktionär 5minuter
Medieansvarig:

Mathilda Ruther
Tom Johansson
Samuel Lundkvist
Pär-Anders Mårtensson
Linnea Nilsson
Roger Svensson
Caroline Andersson
David Voge
Linus Eriksson
Roger Svensson
Brad Fridell

076-8075808
073-5004500
070-8718918
073-0583941
070-0135499
076-8380807
070-2640250
070-4852142
073-0678154
076-8380807
070-2825993

Tävlingens art:
Svenskt Mästerskap Proint, deltävling 3 Svenskt Juniormästerskap Proint, deltävling 3 Tävlingen anordnas
i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets(SBF) nationella tävlingsbestämmelser.

Bedömare:
Alexander Kvist, Christoffer Holm och David Kalas

Sekretariat / Anmälan:
Öppettider anmälan: Se tidsschema
Sekretariat kommer att vara tillgängligt under hela tävlingshelgen.
Anmälan skall göras senast 1 Augusti kl.23.59
Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdag mot en förhöjd avgift på 500 kronor och betalning sker då på
plats.
Avanmälan sker senast 24 timmar innan start
Frågor hänvisas till administrativ chef Caroline Andersson 070-2640250

Besiktning:
Öppettider besiktning: Se tidsschema.
Besiktningen sker i depån/anvisad plats. Till besiktning skall vagnbok och personlig säkerhetsutrustning
medföras.
Frågor angående besiktning hänvisas till teknisk chef Roger Svensson 0768380807

Preliminärt tidsschema:
Vi kommer följa tidsschemat som vi har lagt upp på våran FB sida (Tiderna kan komma att förändras)

Officiellt språk/tid:
Språk: Svenska.
Tid: Fröken ur. Tel. +46 90 510

Anslagstavla:
Den officiella anslagstavlan är placerad vid sekretariatet

Resultatlistan:
Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan, samt publiceras i den officiella förargruppen för SDC
2019.

Prisutdelning:
Prisutdelning sker på banan efter avslutade finaler.
1:an. 2:an och 3:an i varje mästerskapsklass skall efter sista final genast infinna på banan.
Prisutdelningen är obligatorisk för samtliga förare.

Deltagare:
Licensklasser, antal och ev. gallringsmetod, tillåtna bilar, bilklasser, startordning sker enligt
klassreglemente och SBF:s reglemente.

Mekanikeranmälan/försäkring:
Finns bifogad och skall lämnas ifylld till sekretariatet vid ankomst till banan.

Line Up:
Sen ankomst till line up kan leda till nekat tillträde till banan. Bil skall vara framkörd i god tid innan
planerad körning, se tidsschema.
Karta över bansträckning/line up erhålles vid ankomst.

Alkotest:
Kommer att genomföras.
Funktionär som sköter denna syssla är att betrakta som faktafunktionär.

Tävlingsavgift:
Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om arrangören ställer in tävlingen.
Anmälningsavgiften är 4000 kronor om anmälan görs på plats. 3000:- om du anmält dig i förskott.
Förare som har betalat sin startavgift tillsammans med serieavgiften till Driftingutskottet debiteras inte
någon startavgift av arrangerande klubb.
Frågor angående Serieanmälan hänvisas till: Matilda Svensson 070-6470989

Anmälan till tävlingen sker till: tavling@hultsfredmk.se

Skicka mail med namn, startnummer och önskemål.
Länk till anmälan finns även på www.sbf.se
El ingår i startavgiften.

Teampass/inpassering:
All teampersonal skall vid entrén till banan bära giltigt armband/passerpass för det rådande
arrangemanget. Extra teamband går att beställa vid anmälan men även köpa till i sekretariatet.

Parkeringsdepå:
Skriv vid anmälan hur många meter depå ni vill ha även om det önskas att stå bredvid någon så gör vi allt
vi kan för att vi ska lyckas få ihop det.
Vid ankomst till anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon/ekipage utan anvisning från
depåpersonal.
Alla privatbilar skall parkeras på anvisad plats. Detta bestäms av depåpersonal.
Att göra hål i asfalten beläggs med avgift direkt till banägaren med 1000 kr/st.
Större hål/skador på asfalten 10000 kr/st. Avgiften på skador enligt ovan är inte att anse som en
straffavgift.

Depåtystnad:
Depåtystnad sker klockan 23.00 – 08.00, alla dagar i veckan.
Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande verksamhet, till exempel starta motorer, hög musik
med mera. Depåtystnad innebär även att arbete med bullrande motor/tryckluftverktyg är förbjudet.
Det är förbjudet att framföra något fordon på banan före och efter den ordinarie verksamheten slut utan
tillstånd från tävlingsledning.
Vi uppmuntrar er till att ha en trevlig kväll och helg hos oss men vill också påminna om att vi har alkotest.

Miljö:
SBFs miljöreglementet gäller under tävlingen. Heltäckande skydd under fordonet krävs, t.ex. miljömatta
eller presenning. Om ev. spill är av större art, kontakta omedelbart depåchefen. Totalt miljöansvar krävs.

Brandsläckare/miljömatta:
Varje startande ekipage skall ha 6 kg släckmedel med sig placerat lättåtkomligt och i anslutning till sin
depåplats. Miljömatta eller presenning skall finnas under bilen när den står på sin depåplats.

Tunnor/Däck:
Team som skrapar däck skall ha ett underlag så att avskrapet inte hamnar på marken. Avskrapet lämnas
sedan i miljöstationen. Tunnor, bensinfat, däck och dunkar får ej kvarlämnas.

Tankning:
Det är ej tillåtet att ha bilen igång vid tankning, Det är ej tillåtet att sitta i bilen under tankning.
Miljömatta ska användas vid tankning.

Kommunikationsradio:
Kommunikationsradio för röstkommunikation inom teamet är tillåtet i alla klasser. Om kanalintrång sker
på tävlingsledningens frekvenser ska teamet byta frekvens.

Biltvätt:
Finns tvättplats vid infarten.

Heta arbeten/Grillning:
Det råder förbud mot öppen låga i depå.
Ska heta arbeten, så som svetsning, utföras sker det med försiktighet och inte i närhet av brännbart
material eller bränslen. Brandsläckare skall finnas vid direkt anslutning till arbetet. Grillning sker på
flygrakan.
Frågor angående detta hänvisas till depåpersonal.

Press:
Kontakta pressansvarig Brad Fridell 070-2825993

Vägbeskrivning:
Tävlingen hålls på Hultsfred Flygplats som ligger straxt norr om Hultsfred Det är skyltat från Rv 34
Koordinater 57.526111,15.826389
OBS För dom som varit hos oss tidigare så är det inte samma infart utan genom rätta grinden nere vid
flygtornet.

Ansvar:
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, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Det internationella förbundet: FIA,
Svenska Bilsportförbundet, Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF), samt arrangör/delarrangörer eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under tävling
drabbar deltagaren.

Hultsfred MK och Svenska Bilsportförbundet hälsar er välkomna till Hultsfred Drifttrack

