FDM Jyllandsringen Finaleløbet
Slutinstruktion 1
Tak for din anmeldelse.
VIGTIG Løbsinformation ! :
I forbindelse med opstilling i depotet skal alle personbiler parkeres på P pladsen udenfor banen.
Der må ligeledes ikke være personbiler inde i depotet under arrangementet. De udleverede
"indkørsler" kan kun bruges på lastbiler eller varevogne.
I forbindelse med overnatning, skal der henvises til de af myndighederne angivne områder.
Ved ankomst til banen vil hvert team få udleveret et kort over anlægget. Der vil det fremgå hvor
Informationen og teknisk kontrol er placeret, Camping områder og hvor benzin kan købes,
olieaffald returneres m.m.
Alle skal have en Presenning / Væskesugende underlag under hele deres konkurrencekøretøj, så
der ikke kommer olie på asfalt / jord.
Der må udelukkende i teltene befinde sig max 20 liter benzin, og dette i godkendte dunke ved
hver bil.
Når der tankes kan dette udelukkende gøres såfremt der står en mand med en 6 kg 233 B
ildslukker ved bilen. Denne ildslukker skal befinde sig i teltet under hele arrangementet. Der må
ikke tankes i pitten.
Der vil til dette arrangement, være total rygeforbud i telte hvor der opbevares benzin og
racerbiler. Ligeledes er det forbudt at have grill gas/eller kul inde i teltene. Samt varmekilder
med åben ild.
Fakta dommer til dette er:
Start og Mål: Per Leth, Kim Bjerg, Benni Kristensen, K E Nygaard, Torben Bondesen.
Fartmåler i Pit: Jens Mathiasen.
Floppys: Sv. 3: Lasse Wallentin, Sv: 4 Kristian Enghave, Sv: 5 Martin Skjøt, Sv: 7 Kim Sindberg,
Sv: 9 Lars Weinreich.
Spærrelinie ved udkørsel fra Pit-Straf bane: Kim Brammer, Per Leth, Kim Bjerg, Adam Nielsen,
Jens Munkholm, Sten Skouborg, Jan Præstekjær.
Straf bane: Jannik Brammer.
Støjmåling: Michael Enghave.
HUSK!
SÆT JERES TRANSPONDER TIL OPLADNING NU! DET ER DIN TID DET GÆLDER
Regl. 5. 54.007 Hvis der mangler Transponder signal gives flaget for mekanisk defekt.
Vi skal have et løb med fair race. Sidst og ikke mindst en god oplevelse.
Kørere kan i Informationen indtil lørdag Kl. 17:00 købe et begrænset antal depotbilletter til en pris
af 125,00 kr. pr. stk.
Med venlig hilsen
FDM-DTC motorsport og Aarhus Automobil Sport.

