
                                          

Mantorp Park Motorbana AB, Mantorps MK, Racerhistoriska klubben samt SPVM samt Legends 

Cup och SBF 

hälsar Er varmt välkomna till Mantorp Park. 
 

 

Startbekräftelse 

Mantorp Classic Festival                  

21 - 23 augusti 2020 Mantorp Park 
 

1. Tack för er anmälan till Mantorp Classic Festival.  

 

2. Tidsschema Utg 11 gäller vid denna tävling om ej annat anges. 

 

3. Ljudbegränsning enligt SBF regler gäller 95 dBa på denna tävling. 

 

4. Vid ankomst skall anmälan ske i grinden beläget vid huvudentrén vid väg 206. 

 

 
 

 

 

Det ingår ingår 5 teampass och 2 bilpass.  

Alla förare/team skall anmäla sig i grinden vid infarten först och sedan i tävlingssekretariatet i Box 5 i 

garagehuset för att kvittera ut nödvändiga handlingar, visa giltig förarlicens och anmälarlicens samt 

inlämna ifylld Mekanikeranmälan.  

Alla officiella meddelande, PM, resultatlistor etc. anslås på anslagstavlan vid ”Sollans” 

tävlingssekretariat.  

 

.  

 

 

Öppettider 

Grinden  Tävlingssekretariatet Besiktning   

Torsdag 07.00-19.00                          07.00-19.00  

Fredag 07.00-20.00                          08.00-19.30 08.00-19.00 

Lördag 08.00-18.00                          08.00-20.00 08.00- 

Söndag 08.00-17.00                          08.00-17.00 08.00- 

 

5. Inga privatbilar kommer att släppas in i maskindepån. Samtliga privatbilar skall parkeras på tilldelad 

plats som finns i anslutning till parkeringsdepån. Följ anvisningar på passerhandling, skyltning och 

funktionärers anvisning samt tänk på att hålla avstånd. 
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6. Tävlingsledning och Chefsfunktionärer 

               Tävlingsledare:   Max Lundgren 072-1517700   

      1:e Bitr. tävlingsledare:                           Börje Blomén 070-6614125  

   

Bitr. tävlingsledare:   Patrik Åström 070-5286481 

Tävlingssekreterare:   Matilda Svensson 

Teknisk chef:   Roger Svensson 

Teknisk chef RHK:   Lars Palmqvist 

Säkerhetschef:   Tomas Olsson 

Tidtagningschef:                             MB Racesupport Alex Möller                 

Brand och räddning:   Mantorp Park 

Sjukvård:   MM Rescue/Medical RescueTeam 

Miljöansvarig:   Mikael Andersson 

Depåchef:   TBA 

Faktafunktionärer 

Start/mål och hastighet: TBA  

Ljudmätning: TBA 

 

Domare och ordförande i domarjuryn: Thore Lax, Reine Eriksson 

Teknisk Domare RHK: Åke Hansson 

 

7. Tider för förarsammanträde i respektive depåplats då tävlingsledningen pratar på 
distans genom högtalarsystemet i depån:            SPVM Fredag kl 12.20 

                          RHK Fredag kl 12.20 
         Legends Cup Söndag kl 08.00 

Eventuella frågor går att ställa direkt efter förarmötet utanför Sollans Sekretariat.                                 
 

8. På Mantorp Park Motorbana råder depåtystnad mellan kl. 20.00 – 08.00. 

 

Det är absolut förbjudet att framföra någon form av motordrivet fordon på banan efter det att ordinarie 

verksamhet är slut utan tillstånd från tävlingsledningen eller banägaren. Vi vill också påminna om 

reglerna gällande depåmopeder och andra motordrivna fordon. Dessa är inte tillåtna mer än för 

materialtransport till och från bandepån. All annan körning är förbjuden och vid överträdelse kan 

fordonen tas i beslag för resterande del av tävlingen. Meddela detta till era team/mekaniker! 

 

9. Den officiella anslagstavlan är placerad vid ”Sollans” sekretariat i NGK huset. Som officiell tid används 

Fröken Ur, tel. 90 510. Officiellt språk är svenska. 

 

10. Det är varje förares skyldighet att se till att det finns hållare för tidtagningstransponder och transponder 

monterad på tävlingsbilen. Tidtagning sker med system TranX 260. Transpondrar för uthyrning finns i 

begränsad omfattning. 

 

11. Besiktning skall vara genomförd innan tidsträning eller race påbörjas. Besiktning sker i Box 6 i 

garagehuset endast 1 förare/mekaniker med bil i Box 6 per gång. 

 

12. Parc Ferme kommer att vara vid den blå besiktningshallen. 

 

13. All utkörning till banan för träning/kvalificering/tävling sker via Line up. Det är varje förares skyldighet 

att befinna sig i Line up området i god tid. 
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Som alla vet är det speciella tider och vi är glada för att det finns regler som gör att vi kan genomföra tävlingen, 

trots att vi är mer än 50 personer på Mantorp Park.  

I dessa sammanhang är det viktigt att vi inte släpper in mer publik än vad vi får och att alla ni verkligen har i ert 

team att göra.  

 

Det innebär dock att det är extra viktigt att vi tänker på de riktlinjer som finns och hjälps åt att minimera risken 

för smittspridning.  

  

Därför ber vi er acceptera följande enkla regler 

CORONA-REGLER 

• Alla som kommer med teamet in måste ha en funktion i teamet. Skriv ner en lista på namn och ha 

tillhands vid er depåplats om någon frågar. 

• Armbanden måste sitta på hela tiden.  

• Håll fysiskt avstånd till framförallt de du inte dagligdags bor eller umgås med. 

• Tvätta händerna efter toalettbesök 

• Ha handsprit i er depå så ni kan sprita händerna när du kommer ”hem”. 

• Hosta och nys i armvecket. 

• Ni får sätta er på läktarna när ni är klara för att köra, men ni måste sprida ut er. Tänk också på att lämna 

er platser om det börjar bli fullt så alla får möjlighet att se sina klasser.  

Vi förbehåller oss rätten att avvisa, med klippt band, personer som inte fyller någon funktion i teamet, utan 

snarare kan tolkas som publik.  

  

STARTAVGIFT 

För att minimera administrationen och de personliga möten ber vi er betala startavgiften redan innan, på 

följandelänk https://secure.tickster.com/dl9mjg66wvdw13w 

 

Där kan ni betala med kort, swish eller få en faktura.  

Vill ni trots allt betala kontant går det bra på plats, men vi ber er då att ha jämna pengar. 

  

FRI TESTDAG TORSDAG 

Då det är Säsongspremiär för många av er har vi lagt in en ”Test Tuesday” på torsdag den 20 augusti. Test 

Tuesday är de öppna testdagarna vi har för tävlingsbilar och som oftast körs på tisdagar. För er som ska tävla i 

helgen är det halva priset, vilket innebär heldag 800 kr och halvdag 575 kr (från 13). Dagen är uppdelad i 20 

minuterspass efter bilar och ni får köra ett pass per timme.  

Även detta vill vi att ni förbokar på https://secure.tickster.com/dl9mjg66wvdw13w 

  

TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR  gör ni här https://secure.tickster.com/dl9mjg66wvdw13w 

 

EGEN BAJA-MAJA 

Vill ni slippa de gemensamma toaletterna finns det möjlighet att hyra en egen baja-maja till ert team. Priset är 

1.900 kr för helgen.  

  

DEPÅBOX 

Vi har ett par depåboxar i måtten 5x12 meter, som ni kan hyra om ni vill spara jobbet med att bygga upp en egen 

depå. Priset är 4.000 kr för hela helgen.  

  

 

 

 

 

Välkomna till en spännande och trevlig publikfri tävling på Mantorp Park! 
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