
STEC SPRINT RACE 
CHAMPIONSHIP 

 

INBJUDAN 
 

FÖRARE & TEAM



Enklare racing med rättvist" Balance of Performence"

Lämpliga bilar och grundtanken med detta

Klass A,B,C  beroende på kilo/ hk skapar rättvist sjyst
system för att kunna rejsa med likasinnade bilar.
Kör Lördag eller Söndag? Tid är en bristvara och med
stec modellen anpassar vi oss för ett liv utanför banan
20 eller 40 minuter längd på heaten
Test & Kval alltid på morgonen som är valfritt! 
3 tävlings heat under helgen 2 timmar test/kval
Pris 2,499 kronor per helg/ Säsong 6 race= 12,000
Licens ingår i priset med försäkringar 
Transponder ingår i priset med Speedhive AMB
Kaffe & Mackor ingår till samtliga förare 
Märkes pris vid form av +10 bilar bildas ett
Konstruktions SM  Miata , Legend , BMW 325 etc 
Vagnsbok besiktning ingår fritt för samtliga bilar.

kontakt stec@stec.se  telefon 070-798 23 78

Bilen skall ha 
Stol, bur , bälte av racing modell
max 225 breda däck
Lyse fram och bak
Förare personlig utrustning för racing.

Sprint Race för bilar & förare med 



Auto racing erbjuder 
rabatt på hela sortimentet till

stec  sprint förare/team

Samtliga tävlande använder
AMB /MY LAPS transponder som

ingår i startavgiften om du
saknar detta Banor 2023

Mantorp Park 30 April
Linköping  3 helger

Mittsverige  sommarrace
Tierp Arena 1 race

Totalt 6 helger 
10 främsta resultaten

räknas 
 
 

Däck fritt val 
Yokohama stödjer serien
med bra pris till tävlande 

men man får köra med
valfritt märke. 

 



09-09,45 test / kval 
13,10 Race 20/40 min
17,10 Race 20/40 min #
Pris utdelning direkt 
Välj 1 eller 2 dagars race
Sovmorgon?  helt okey  

Tids planering
Lördag  

09-09,45 test / kval 
12,10 Race 20/40 min
15,20 Race 20/40 min
16,00 Prisutdelning
16,15-17,00 Open Pit # 
Hemma till sen Middag. 

Tids planering
Söndag  

# Vi följer banans miljötillstånd Så vissa banor endast 1 race
# Open Pit= kör samverkanspartners , fans , runt banan 

Samtliga lopp visas med
facebook Live med intervjuer
Tävlande har 10 fribiljetter till
varje tävlingsdag  att dela ut.

SM i sprint race 
Samtliga lopp är sanktionerade med

tillstånd för att vara Svenska
Mästerskapet i racing. 

Svensk Mästare blir den förare som får
flest poäng under sina 10 främsta race 

 efter tabellen 
25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-1-1-1-1-1


