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Om det är första gången som du kör på våra event på Mantorp Park så ta ett första varv och
få kontroll på vart flaggposteringarna finns.
Funktionärer finns i linerna och kollar era band samt att eran bil är redo för att släppas ut på
banan.
När det är er tur att åka ut på banan, invänta funktionärs signal och kolla så lampan vid
påfarten lyser grönt.
VIKTIGT att hålla sin innanför den heldragna linjen hela vägen in i första böj.

Maximalt 2 personer i bilen under körning på banan.
För att få köra på banan krävs Körkort och/eller Tävlingslicens SBF.
Medåkare måste vara minst 16 år fyllda.
Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att köra mot färdriktningen på banan.
Bilen som kommer bakifrån har ALLT ansvar vid omkörning.
Omkörning rekommenderas på raksträckorna!
Håll tillräckligt avstånd till bilen framför.
Vid tekniska problem, stanna vid sidan av banan och invänta hjälp från funktionär.
STANNA KVAR I BILEN!
All körning sker på egen risk!
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Sidorutorna måste vara helt uppe på de platser det sitter någon person.
Om det finns Fönsternät eller Arm-straps, är det tillåtet att ha rutorna nere.
Tänk på att passageraren bör ha samma säkerhet som föraren!
Om någon åker med dig för första gången, se till att dom vet hur dom tar sig ur bilen och
knäpper upp bälten mm.
Föraren och passageraren måste som minst använda flamhämmande heltäckande klädsel,
hjälm och bilbälte.
Mantorp Parks mål är att samtliga bilar som kör på banan ska ha en ljudnivå som accepteras
av allmänheten. Detta för att vi även i fortsättningen ska kunna utöva motorsport.
Bilar som har onödigt hög ljudnivå kommer att plockas av banan.
OBS!!! MAX 50 km/h vid passering av säkerhetspersonal OBS!!!
Kör försiktigt genom tjock däck rök. Det kan finnas en fara i röken!
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Ni delas in i 4 grupper.
Racing Amatör (Förare utan tidigare erfarenhet)
Racing PRO (Förare med mycket erfarenhet)
Drifting, Rookie (Förare utan tävlingserfarenhet)
Drifting, PRO (Förare med tävlingserfarenhet)
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15 minuter / Pass
•

Hastigheten i depån är 20 km/h.

Vid ev. frågor eller osäkerhet, ta kontakt med huvudposteringen som finns på start och mål.

