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Inbjudan till deltävling #13 och 14 

Porsche Sports Cup Scandinavia, Mantorp 7 september 2019. 

Tävlingsarrangör: PCS Racing. Hanneberg 114 74292 Östhammar 

Tävlingsledare: Vakant skall tillsättas 

Domarordförande Hans Clasén 

Teknisk kontrollant Robert Rosén 

Tävlingsform Nationell publikfri tävling, Fri träning. Tidskvalificering 30 
min Två tävlingsheat om 30 min, max 12 varv.  

Ljudnivå Vi tillåter 105 db ljudnivå på denna tävling 

Tävlingsplats Mantorp Park 
 

Tidsplan Hålltider. För detaljerad tidplan se separat tidsplan 

Lördag 7 september 
08.30 Obligatorisk samling alla deltagare 
09.00-12.00 Träning alla klasser 
12,00- 13,00 Lunch 
13,00-14,00 Kval alla klasser 
14,00-17,00 Race 1 och 2  
 
 

Besiktning För besiktning kommer särskild besiktningsplats 
färdigställas i depåområdet. Varje tävlande skall innan 
klockan 12.00 ha besiktigat sin bil. 
Vid besiktningen skall följande uppvisas för kontroll: 
• Bil i tävlingsfärdigt skick med vagnsbok 
• Personlig säkerhetsutrustning 
• Brandsläckare (sammanlagd kapacitet 9-10 kg) märkt 
med bilens startnummer 
• Presenning 
• Uppsamlingskärl 
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Handlingar vid besiktning 
• Licens 
• Medlemskort i licensbärande klubb 
• Vagnbok 
• Senast vid besiktningen skall komplett anmälan till 
Porsche Sports Cup 2019 överlämnats till regelkommittén. 
 

Resultat Anslås på anslagstavla vid tidtagningstorn. Resultat finns 
även online på www.mylaps.com och anslås efter 
genomförd tävling på www.porschesportscup.se  

Deltagare Tävling är öppen för medlemmar i PCSR, PCSN, PRCF. 
Giltig licens minst debutant banracing. Godkänd anmälan 
till serie.  

Bilklasser Tillåtna bilar enligt reglemente för Porsche Sports Cup 
2018 Finns anslaget på www.porschesportscup.se 

Anmälningsavgift Startavgift 2500 kr.+100kr i administrationsavgift 
Startavgift vid efteranmälan 3300 kr 100kr i 
administrationsavgift 

Anmälan Sker via www.porschesportscup.se. Flik tävlingar 2019, 
välj aktuell tävling för länk till simplesignup.se.  Anmälan 
till ordinarie anmälningsavgift senast 7 dagar innan 
tävling. 

Avlysning Vid färre än 10 deltagare har arrangören rätt att ställa in 
tävling.  

Reklam Deltagare i tävling skall ha reklam/dekaler på bilar enligt 
dekalansvisning för 2019. Vid utebliven reklam har PCS 
Racing rätt att ta ut straffavgift om 500 SEK. 

Priser Priser i form av plaketter utdelas till placering 1-2-3 i 
respektive klass. Poängräkning enligt reglemente för 
Porsche Sports Cup 2018. Gällande poängställning 
redovisas efter genomförd tävling på 
www.porschesportscup.se    

Räckesfond Alla tävlande skall solidariskt vara delägare i fonden och 
andelen är 1000 kronor. 
Nya tävlande, och de som 2008-2010 eventuellt endast 
erlagt 500 kr, ska fylla upp sin andel till 1000 kr. 

 
Fonden är frivillig för funktionärer, men ansvaret för 
skadeståndskrav riktade mot arrangören är lika som för 
tävlande. 
 

Upplysningar Kontakta tävlingsledning 

Miljö Bestämmelser för depåer enligt RA 5.8.1 
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Miljöföreskrifter för service vid tävling/träning 
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 tävlingen sker på den tävlandes 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 Tävlingsdeltagare och funktionärer 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 

 
 

 

 


