TIME-ATTACK MED STEC 2022
Välkommen till Time-Attack kommande säsong.
Linköping , Mantorp , Tierp Arena , Mittsverigebanan
Varje STEC Weekend kommer vi nu kunna erbjuda TimeAttack med mellan 3-8 Timmars körtid per weekend

Vad är Time-Attack ?
För oss är detta den perfekta starten att kunna komma till en bana med sin bil och ta med vännerna
och dela bil eller om du saknar bil hyr en STEC Audi TT .
Detta gör att du får en häftig dag på banan när du besöker STEC och kan jämföra dina varvtider
med vännerna eller rent av tävla mot likasinnade förare som vill utmana . Det går lika bra att se
detta i din förarutveckling och jämföra dina varvtider från gång till gång.

Fordonsregler ?
Det finns bara 1 regel det är att det skall klara banornas ljudkrav från kommunen på 95 db. Dvs
skall finnas ljuddämpare på bilen allt annat är fritt som motor, däck , bränsle osv. Vi krånglar inte
till detta med massa tekniska krav. Skall du tävla gäller klassindelningen som i STEC med
hästar/vikt för att få en klassning av bilen som då erhåller vagnsbok för STEC Time-Attack.

Förarregler och utrustning ?
Hjälm på huvudet på förare och medåkare det är allt och STEC hyr ut eller säljer utrustningen på
plats kan inte bli enklare. Skall du tävla gäller det Hjälm , handskar , overall , skor av racing typ.
Kolla med besiktningen vad som gäller om du vill tävla samt Trackday eller tävlingslicens som du
erhåller av STEC Utbildningsgrupp som har utbildningsdagar under året.

Presentkort och Pay&Drive koncept
Rycker det i din eller din väns gasfot?
Kostnaden för STEC Time-Attack är 995 kronor per weekend. Detta kan köpas som presentkort till
dig själv eller kompisen. Priset är per bil och det går bra att dela bil. Obs max 30 bilar per helg
kommer vi sälja så det är först till kvarn anmälan sker på mail stec@stec.se
Datum finner du på hemsidan www.stec.se årskort med samtliga 7 helger är 6,995 kr och
garanterad plats bokas och betalas på Swish eller faktura innan 1 April.
Välkommen för frågor ,tankar , gruppbokning ring 070-798 23 78
Samarbetspartners STEC Time-Attack är Tidtagningen MYLAPS Speedhive

