
                                          

Mantorp Park Motorbana AB, Mantorps MK, Racerhistoriska klubben och SBF 

hälsar Er varmt välkomna till Mantorp Park. 
 

 

Startbekräftelse till Mantorp Classic Festival                  

Fredag – Lördag 20 - 21 Augusti 2021 Mantorp Park 

 
 

Tack för er Anmälan till Mantorp Classic Festival 

 

1. Tidsschema Utg 1 gäller vid denna tävling om ej annat anges. 

 

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

 

3. Vid ankomst skall anmälan ske i anmälningssekretariatet, beläget vid huvudentrén vid väg 206. 

 

För att underlätta vid ankomst till banan betala gärna startavgiften i förväg genom att kopiera 

hyperlänken nedan och klistra in den i er webläsare. 

https://secure.tickster.com/5znh9mpvzn4bwpb 
 

 
 

 

 Alla förare/team skall anmäla sig i anmälningssekretariatet vid Skänningegrinden först och sedan i       

”Sollans”tävlingssekretariatet i NGK huset för att kvittera ut nödvändiga handlingar, visa giltig 

förarlicens och anmälarlicens samt inlämna ifylld Mekanikeranmälan.       

Blankett finns i ”Sollans” tävlingssekretariat. Alla officiella meddelande, PM, resultatlistor etc. anslås 

på anslagstavlan vid ”Sollans” tävlingssekretariat.  

 

.  

 

Öppettider 

Anmälningssekretariatet Tävlingssekretariatet Besiktning   

Torsdag 16.00-19.00                            

Fredag 07.00-19.00                          07.00-19.00 08.00-19.00 

Lördag 08.00-17.00                          08.00-18.00 08.00- 

  

4. 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. 

 

5. Tävlingsledning och Chefsfunktionärer 

               Tävlingsledare:   Mikael Andersson 072-2486770  

      1:e Bitr. tävlingsledare:                           Stefan Örtengren  

               Bitr. tävlingsledare:   Jörgen Sagle                                  

Bitr. tävlingsledare:     Patrik Åström 070-5286481 

Tävlingssekreterare:   Matilda Svensson 

Teknisk chef:   Torgny Johansson 

Teknisk chef RHK:   Lars Palmqvist 

Säkerhetschef:   Tomas Olsson 

Tidtagningschef:                             MB Racesupport Alex Möller                 

https://secure.tickster.com/5znh9mpvzn4bwpb


                                          

Mantorp Park Motorbana AB, Mantorps MK, Racerhistoriska klubben och SBF 

hälsar Er varmt välkomna till Mantorp Park. 
 

Brand och räddning:   Xtreme Rescue Team 

Sjukvård:   MM Rescue 

Miljöansvarig:   Andreas Johansson 

Depåchef:   Mantorp Park 0142-298850 

 

Faktafunktionärer 

Start/mål och hastighet: TBA  

Ljudmätning: TBA 

 

Domare och ordförande i domarjuryn: Thore Lax, Jan Johansson 

Teknisk kontrollant: RHK 

 

6. Tider förarsammanträde:                          Fredag  kl 12.15 
 
 Förarmötet hålls utomhus vid huvudposteringen om ej annat anges!                                    
 

7. Förarsammanträde är obligatoriskt tänk på att hålla avstånd. Endast förare och en team 
manager samt behöriga funktionärer får delta.  
 

8. På Mantorp Park Motorbana råder depåtystnad mellan kl. 18.00 – 08.00 

 

9. Miljöstationen hittar ni i anslutning till Parkeringsdepån. 

 

 
 

10. Åldersgränsen på 15 år för att få befinna sig i bandepån gäller även för teampersonal/mekaniker. Utmed 

det yttre räcket i bandepån får maximalt 3 personer per team vistas. Det är dessutom av säkerhetsskäl 

förbjudet för alla utom säkerhetsfunktionärer att befinna sig utmed räcket vid starterna. 

 

11. Maximal hastighet i bandepån är 50 km/h 

 

12. Ingen tidtagningsutrustning eller s.k. laptimer får placeras närmare än +/- 5 m från mållinjen. 

 

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

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

 

14. Startförfarandet sker genom stående start med ljussignal. 

 

15. Pole Position är till vänster i körriktningen. 

 

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

 

17. 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. 

 

 

 

 

För att göra helgen till en riktig höjdare i Historisk Racings anda så kör vi gentlemannamässigt. Glada miner och 

oskadda bilar eftersträvar vi alla! 

 

Välkomna till en spännande och trevlig tävling på Mantorp Park! 

 


