
 

 

 

 

Warmup – Tidsträning - Licenskurs  
Kinnekulle Ring lördag 9 april 2022 

 
 
Arrangör:  PCS Racing 
  C/O Thomas Gustavsson 
  Frykmans väg 47 
  653 46  KARLSTAD 
 
Organisationsledare: Robert Persson Östlund 
 
Arrangemangsform Warmup för tävlande/sponsorer.  
  Tidsträning för medlemmar. 
  Licenskurs, se separat inbjudan. 
 
Ljudnivå  Vi tillåter 95 dB ljudnivå på denna träning. 
 
Tävlingsplats  Kinnekulle Ring 
 
Adressinformation m.m: www.kinnekulle-ring.se  
 
Tidsplan  Hålltider. För detaljerad tidplan se separat tidsschema. 
 
  Lördag 9 april 2022 
  07:30-08:30 Incheckning sekretariatet  
  08:00 Samling deltagare licenskurs 
  08.30               Obligatorisk samling deltagare warmup/tidsträning 
  09:00-12:00   Träning olika grupper, se tidsschema  
  12:00-13:00   Lunch 
  13:00-16:30   Träning olika grupper, se tidsschema  
   
Tidtagning  För dig som har transponder mejlas tiderna ut löpande under dagen.  
  Mejla din e-postadress till sekreteraren@pcsracing.se så kopplar vi in  
  funktionen. Tiderna finns även online på www.amigoo.se  
 
Deltagare  Arrangemanget är öppen för medlemmar i PCSR, PCSN, PRCF. Giltig licens 
  minst debutant banracing alt. köpa prova på licens för den här dagen.  
 
Personlig utrustning Hjälm, handskar, bra skor, långärmad bomullströja samt långbyxor är ett krav  
  att ha på sig under körning på banan. 
 
Bilklasser  Tillåtna bilar är tävlingsbilar eller vanliga bilar av fabrikatet Porsche. 
  Se till att bromsbelägg och bromsvätska är i bra skick. 
 
Besiktning  Inget krav på besiktning av tävlingsbil.  
 
Anmälningsavgift Avgiften är 1.900 kr. 
 
Anmälan  Sker via www.pcsracing.se , Flik Tävlingar & Resultat, Tävlingar 2022, 
  välj aktuell tävling för länk till Simplesignup.se.   
 
Reklam  Inget krav på reklam. 
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Räckesfond  Alla tävlande bör solidariskt vara delägare i fonden och andelen är 1.000 
  kronor. 
  Fonden är frivillig för funktionärer, men ansvaret för skadeståndskrav riktade 
  mot arrangören är lika som för tävlande. 
 
Upplysningar  Kontakta arrangören. 
Miljö  Bestämmelser för depåer enligt RA 5.8.1 
  Miljöföreskrifter för service vid tävling/träning av tävlingsbil (gäller ej gatbil). 
  De enskilda tävlandes/teamens serviceplatser ska utrustas och skötas enligt 
  följande: (G2.4) 
  • tät presenning, eller motsvarande skydd, ska alltid användas under tävlingsbil 
      vid service på bilen, oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så 
      stort att det skyddar även vid större spill, alltså betydligt större än själva 
      tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får inte spolas av skyddet annat 
      än på av arrangören anvisad plats. 
  • uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor. Den ska rymma minst 
      1½ gång den mängd vätskor (exkl. bränsle) som finns i tävlingsbilen, dock 
      minst 10 liter. 
 
Ansvar  Deltagande i arrangemanget sker på den deltagandes egen risk.  
  Berört Internationellt förbund (FIA, CIK, EFRA, IFMAR) Svenska  
  Bilsportförbundet (SBF), Specialidrotts-distriktförbund (SDF), arrangör eller 
  funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarige för person- eller 
  sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Eventuella  
  skadeståndskrav riktade mot arrangören, kan komma att överföras till enskild 
  deltagare. 
 
Personuppgifter Delltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i arrangemanget 
  samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens 
   dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett  
  media form offentliggör namnuppgifterna. 
 
Insläpp banan  Du kan anlända redan fredag från kl. 17:00 för att lasta av och du kan bo i din 
  husbil/fordon på depåområdet. 
 
Kontaktperson banan Tryggve Ström, 0703-887563 
 
Lunch/fika  Matvagnen Matoz kommer att vara på plats större delen av dagen, passa på att 
  njuta av anrättningarna i en annorlunda korv moj. Förbeställ lunch via din 
  anmälan. 

 
 


