Inbjudan till Mtech race weekend
Mantorp Park 21-22 april 2012

PCS Racing inbjuder till tävling i Porsche Sports
Cup, Mantorp Park 21-11 april, enligt följande:
Tävlingsledning
Tävlingsledare
Domarordförande
Chefstekniker

Richard Hobiger
Hans Clasen
Erik/Lars Brisenheim

Reglemente & Tävlingsform
Reglementet för Porsche Sports Cup 2012 gäller och är
anslaget på www.porschesportscup.se. Heaten går över
20 minuter och kommer att ha rullande start.
Bestämmelser
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s
internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser.
Ansvar
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk.
Berört Internationellt förbund (FIA, CIK, EFRA, IFMAR)
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarige för personeller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Eventuella skadeståndskrav riktade mot arrangören, kan
komma att överföras till enskild deltagare.
PM
PM till denna inbjudan kommer att publiceras på www.
porschesportscup.se innan tävlingens sista
anmälningsdag
Program
Obligatorisk samling kl. 08.30 för alla deltagare, se även
separat program med tider som kommer anslås på
hemsidan vid ett senare tillfälle. Uteblivet deltagande på
mötet kan leda till startförbud.

Anmälan och startavgift
Anmälan till respektive tävling är obligatorisk. Anmälan
skall göras till klubbens kassör per e-post
kassoren@pcsracing.se senast fem (5)dagar innan tävling.
Startavgiften skall vara klubben till handa på bankgiro
5799-8239 senast måndagen innan tävling. I anmälan
skall medlemsnummer och namn samt tävlingsklass anges.
Startavgiften är 2000 kr. Startavgift vid efteranmälan
debiteras med 2500 kr som betalas på plats.
Fri träning
För deltagande i fri träning skall anmälan göras till
klubbens kassör per e-post kassoren@pcsracing.se senast
fem (5) dagar innan tävling. Kostnad 1200 kr som betalas
på plats.
Upplysningar
Johan von Berens, johan.berens@skanstullsdack.se, telefon
070 3707223. 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 mediaform offentliggör
namnuppgifterna.
PCS Racing
PCS Racing är medlem i Svenska Bilsportförbundet.
Vill du gå med i PCS Racing betalar du årsavgiften på 700
kr till bankgiro 5799-8239. Ange namn, adress, telefon, epost adress samt medlemsnummer i PCS på inbetalning. Eposta även adressuppgifter till info@pcsracing.se
Adresser
PCS Racing
Box 6071
141 06 Kungens Kurva
info@pcsracing.se

Deltagare
Förare skall inneha gällande racinglicens och vara
medlem i PCS Racing. Deltagande bilar (förutom klass 5)
skall ha gällande besiktningsbevis.
Seriesponsorer
Huvudsponsorer

Seriesponsorer

Raceweekend sponsor

