INVITATION TIL MIDSOMMERLØB
Arrangementet afholdes under Fia´s internationale bestemmelser, DASU´s nationale regler for bilsport
samt banens certifikat. DASU er medlem af DIF. Arrangementet er et nationalt løb.

DATO:

23.-24.6.2018

BANE: Padborg Park

Sportslig arrangør:

Motor Sport Sønderjylland i samarbejde med Padborg Park.

Økonomisk ansvarlig: Padborg Park.

Løbsleder:

Michael Hansen

Anmeldersekretariat: Flyvepladsen 10, 6330 Padborg
Tlf. 74 60 80 93
Mail: padborgpark@padborgpark.dk
Of.opslagstavle er placeret ved indgang til sekretariat.
Løbsklasser:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Yokohama Supercup
Special Saloon Car
Youngtimer
1600 challenge
Super Seven Racing (SSR)
RSG SH

Tællende til:
DM
DASU Mesterskab
Youngtimer Cup
DIF mesterskab
Super Seven Racing mesterskab
Inviteret tysk klasse

Anmeldelse skal ske på: http://www.dasu.dk/detaljer?id=f60b0a42-7ce5-e711-8144-70106fa9e1e1
Anmeldelsesfrist: onsdag d. 13.6.2018
Evt. afbud sendes til: Anmeldersekretariat
Anm.gebyr indbetales ved tilmelding.
Anmeldelsen indeholder:
1 stk. adgang for racerbilen
1 stk. adgang for én varebil eller personbil max. 3.500 kg.
1 stk. el forbindelse
Entrebilletter i henhold til aftale med klasserne
3x6 meter opstillings plads

Tillægspriser: (inkl moms)
Indkørsel for ekstra personbil / kassebil (100,00 kr)
Indkørsel for bil over 3500 kg / Lille lastbil (500,00 kr)
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Ved to biler sammen koster en lille lastbil (0,00 kr) – Dog kun forudsat
at de indkørselsbilletter som medfølger i start kuverten begge bliver ombyttet
til en indkørselsseddel gældende for en lille lastbil
Indkørsel for truck/sættevogn eller bus (1500,00 kr)
ved to biler sammen (750,00 kr) forudsat at de indkørselsbilletter som
medfølger i start kuverten begge bliver ombyttet
ved tre biler sammen skal der ikke betales for bus / sættevogn
forudsat at de indkørselsbilletter som
medfølger i alle tre start kuverten bliver ombyttet til en lastbil seddel

Indkørsel med campingvogn (250,00 kr)
(Dette gør sig også gældende, selvom campingvognen er servicevogn.)
Nb. Der kan frit camperes på campingområdet på marken ved siden af banen U/B
Billetpriser gældende for kører:
Weekendbillet 110 kr
Tribune 70 kr
Oplysning om anmeldelsesgebyr på: www.padborgpark.dk eller klasserepræsentant samt ved tilmelding.
Kørers deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub samt dennes baneofficials
kan ikke gøres ansvarlige for eventuel skade på eller tab af bil, dets dele eller tilbehør eller for skade,
som kører eller dennes bil forvolder på egen person og/eller tredjeperson og/eller tredje persons
ejendom.
Ankomst til banen kan ske fra: fredag d. 22.6. 2018 kl. 15.00.

Venlig hilsen Motor Sport Sønderjylland
Padborg Park

