
Tävlings PM Tävlande STEC 

Tävlingsdag 10 April 
Bana Mantorp Park  3105 meter.
2,4,6 Timmars plus Time-Attack 

Lördag 
Depåetablering efter 18,00 Banan uthyrd till annan aktör så respektera 18,00 
Besiktning av bilar sker under Lördagen på Sviestad. ( se separat PM )

Söndag 
07,00 Inskrivningen öppnar NGK tornet Frukost finns på plats 50 kr 

08,45 Line upp startar i Fastline Depån. Banfunktionärerna körs ut på banan. 

09,00 Test & Tune körs under 30 Minuter. 

09,30 Banan flaggas av 

09,35 Time-Attack Open Pitt under 20 minuter. 

09,45 Teamen ställer upp 6 Timmars A,B,C  Obs Ej i Fastline 

09,55 Banan Flaggas av 

10,00 Safteycar åker ut formationsvarv 1 varv start direkt vid Svenska flaggan ej omkörning innan. 

10,50 4 Timmars ställer upp nedanför NGK Huset  A,B,C 

11,00 Starten 4 Timmars går från depån gul flagga råder 1 minut så ingen stress ut ( säkerhet först )

12,00 2 Timmars gruppen släpps på samma sätt med Gul flagga under 60 sekunder 

12,59 Röd flagga loppet avbryts ledarbilen flaggas av först 

13,00 Safteycar går ut med Time-Attack bilarna bakom 60 km/h  Sen Open -Pit 58 Minuter. 

14,00 6 Timmars gruppen går ut efter Saftey bilen

15,00 4 timmars går ut  

16,00 2 timmars släpps ut 

16,57 Loppet flaggas av Ledarbilen först 

17,10 Prisutdelning skall ske direkt efter målgång samtliga tävlande vid pris podiet. 



Viktig Info

Mantorp park Har som alla banor max 95 db och banans ljudmätning råder.  Får du problem på 
banan med ljuddämpare så slå av omedelbart och kör sakta in till din depåplats. 

EL kostar 200 kr skall bokas i förtid för att placera ut Ström till husbil/Racebuss etc 

Depå Box kostar 1500 kronor  per team och skall bokas i förtid samt 2 team per box. 

Miljö Team skall ha Miljömatta i depå där all service sker. Brandsläckare , Absorberingsmedel.

Bränsledepå ligger vid vid rött X på kartan all tankning sker där. Ingen bensin i boxarna!!!

Närmast Bensin station Statoil 1 Km från banan

Lunch kommer finnas på plats för 100 kronor serveras Gulash , Kaffe , Mackor , Bullar. Bokas 
Innan tävlingen för planeringens skull.  Position NGK huset Gult X på kartan. 

Publik bokas på ordinarie sätt på hemsidan.  Publikparkering  blått X på kartan

Covid reglerna kan skapa ev justeringar vid prisutdelning etc besked kan komma sent och vi ber er
ha förståelse för det vi inte kan påverka utan vi följer de anvisningar polisen ålägger oss.


