
				 																 													 	 		

 
Inbjudan Legends Cup Final 2020 

	
Tävlingen är en publikfri tävling på grund av Covid-19. Vi ber alla team följa de riktlinjer som finns 
från FHM., Varje förare får vid entré till banan kvittera ut 3 st armband (1 till förare och 2 till 
mekaniker) som skall bäras på handleden från insläpp till banan och till tävlingens slut. Tidigaste 
insläpp till banan är på lördag kl 17.00 den 26 september. De som har bokat  depåboxar har tillgång 
till de från ca kl.19.00 
PitStop Café serverar dagens lunch samt enklare frukost under tävlingsdagen. 
 
1. Tävlingsplats: Gelleråsen Arena, tävlingens datum 2020-09-27  
Tävlingsarrangör:Karlskoga Motorförening tony.kmf@telia.com  
 
2. Organisationskommitté: Richard Göransson, Mike Luff, Johan Heggblad, Tony Jacobsson och Lena 
Holm 
 
3. Funktionärer:  
Tävlingsledare: Börje Blomén 070-6614125  
Bitr TL: Johan Heggblad 
Teknisk Chef: Mikael Helge 
Domare: Reine Eriksson 
Tidtagningschef: Tony Jacobsson 
Administrativ Chef: Lena Holm 
Miljöchef: Lotta Ström 
 
Hela tävlingsledningen har rätt att signera listor och har bestraffningsrätt. 
 
4. Tillståndsnummer: RA 36 
  
5. Tävlingsform: Racing  
 
6. Officiellt språk/tid: Språk: Svenska. Tid: Fröken ur. Tel. +46 90 510 
 
7. Sekretariat/Öppettider: Lördag kl 17-20, söndag kl 07,30 - 
 
8. Besiktning: Besiktning sker på de tävlandens depåplats efter att föraren anmält sig i 
tävlingssekretariatet. Besiktningen har öppet lördag kl 17.30 - 20.00 samt söndag kl 07.30 – 09.00 
 
9. Mekanikeranmälan: Skall lämnas ifylld till tävlingssekretariatet (gäller svenska förare). 
 
10. Förarmöte: Delas ut som förarmötesnoteringar i sekretariatet. Tävlingsledare finns på baksidan 
tornet söndag morgon kl 08.15 – 08.30 för att svara på ev frågor. 
 
11. Anslagstavla: Den officiella anslagstavlan är placerad vid tävlingssekretariatet i bottenvåningen av 
tidtagningstornet (på baksidan). 
 
12. Prisutdelning: Prisutdelning för alla klasser sker sist på dagen, direkt efter sista heatet ca kl 16.30  
 
13. Deltagare: Legends Cup, enligt klassens serieinbjudan, samt denna generella inbjudan, PM samt 
kompletterande reglementen/bulletiner och övriga PM. 
 
14. Brandsläckare/miljömatta: Varje startande ekipage skall ha 6 kg släckmedel med sig placerat i 
anslutning till sin depåplats. Miljömatta eller presenning skall finnas under bilen när den står på sin 
depåplats 
 
 



				 																 													 	 		

15. Tävlingsavgift: Betalas enligt inbjudan för Legends Cup, senast 16 september till M.R Trading & 
Events. 2500 kr för serieanmälda. 
 
 
16. Anmälan: Förare som i Legends Cup serieanmält sig, eller redan meddelat att denne skall köra 
ovan tävling behöver ej göra någon separat anmälan.  

17. Tidsschema/tävlingsdistans: Se bifogat schema. Tävlingen består av 20 min test, 15 min kval och 
två race på 14 min + 1 varv. 
 
18. Priser: Pokaler till de 3 första i respektive final samt bästa Rookie, Junior och GM i varje omgång. 
 
19. Line Up: Om du kommer för sent till Line Up kan du nekas tillträde till banan. Bil skall vara 
framkörd i god tid innan planerad körning.  Efter avslutat heat/träning följ funktionärernas anvisningar 
 
20. Parkeringsdepå: Vid ankomst till anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon utan 
anvisning från depåchefen.  
 
21. Depåtystnad: Klockan 20.00 – 08.00. Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande 
verksamhet ex: starta motorer, hög musik mm. Depåtystnad innebär även att arbete med bullrande 
motor/tryckluftverktyg är förbjudet under dessa tider. Det är förbjudet att framföra något fordon på 
banan efter den ordinarie verksamhetens slut utan tillstånd från tävlingsledning 
 
22. Miljö: Anläggningen är miljöcertifierad. Det är mycket viktigt att vi samtliga tänker på vår miljö och 
håller rent runt oss. Tänk på att hålla depåtystnaden, som är kanske den viktigaste regeln som vi har i 
samband med vårt utövade av sporten. Miljöstationen är placerad bredvid prispallen, bakom medical 
center. Allt miljöfarligt avfall skall placeras i denna.  Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall ske skall 
tävlingssekretariatet omedelbart underrättas.  
 
Tunnor/Däck: Tunnor, bensinfat, dunkar och däck får ej kvarlämnas.   
 
23. Tankning: Det är vid tankning inte tillåtet att ha fordonet igång. Miljömatta skall användas.  
 
24. Heta arbeten/Grillning: Det råder förbud mot öppen låga i depåer.  Heta arbeten ex svetsning skall 
utföras på grusområdena med säkerhetsavstånd.  
 
25. Ansvar: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att 
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, 
inom ramen för sin verksamhet, oavsett Media form, offentliggör namnuppgifterna 
Förare och anmälare förklarar härmed att vi är införstådda med att allt deltagande sker på egen 
risk och att vi genom anmälan till denna tävling avstår från alla skadeståndsanspråk gentemot 
FIA, SBF, SDF, banbolagen, respektive arrangör, tävlingsledning och funktionärer som kan 
uppkomma i anledning av vårt deltagande i ovan nämnda tävling, 
 
 
Karlskoga MF och Gelleråsen Arena hälsar er välkomn!  
 
Vid förfrågningar eller återbud maila till tony.kmf@telia.com		


