Padborg Park Night Race
SLUTINSTRUKTION 1
Sekretariatet ved indgangen er åbent således:

1. og 2. sept. 2018

Fredag d. 31.8. fra kl. 15:00 til kl. 21:00 og der kan således køres ind fra kl. 15.00
Lørdag d. 1.9.. fra kl. 07:00 til løbet slutter
Søndag d. 2.9. fra kl. 07:00 til kl. 15:00
Løbssekretariat er åbent således:
Fredag d. 31.8.2018 fra kl. 16.00 til kl. 21.00
Lørdag d. 1.9.2018 fra kl. 09.00 til kl. 22.00
Søndag d. 2.9.2018 fra kl. 09.00 til kl. 17.00
Der vil til Night race være opsøgende teknisk- og licenskontrol således fredag den 31.08 :
DST
Legend Cup
1600 challenge
DEC
Formel 4/formel 5:
Aquila Synergy:

fra kl. 16.00 til kl. 17.00
fra kl. 17.00 til kl. 18.00
fra kl. 18.00 til kl. 19.00
fra kl. 19:00 til kl. 20.00
fra kl. 20.00 til kl. 20.30
fra kl. 20.30 til kl 21.00

Bemærk: De biler/kørere, der ikke er tilstede under den opsøgende kontrol skal selv møde til teknisk- og licenskontrol i
garagen for enden af den grå værkstedsbygning.
Der er licens- og teknisk kontrol personale tilstede i bygningen fra fredag den 31.08.-2018 16:00 – 21.00 samt
lørdag den 01.09.-2018 fra kl. 08:00 – 12:00
Førermøder :
Der er førermøder for de enkelte klasser i.h.t. tidsplanen.
Sted : Afholdes i DST teltet på forpladsen ved siden af kontorbygningen / sekretariatet.
Officiel opslagstavle : Befinder sig umiddelbart lige ved indgangen til sekretariatet.
Strafbane : Der bruges strafbane i alle heat. Strafbanen befinder sig i ” Big Mac ”. Kort over placering
forefindes i sekretariatet.og vises ligeledes til førermøderne.
Flag : Alle såkaldte ” sorte flag ” ( Advarsel – teknisk def. & straf flag ) vil blive vist på langsiden ved startstregen.
Parc ferme : Placeret nederst i ryttergården ved siden af værkstedsbygningen.
Vægt : Placeret i værkstedsbygningen ved teknisk kontrol.
Ridehøjde platform : Placeret til højre ved pitindkørsel.
Støjmåling : Foretages i nordlige ende af flyveplads
Øvrige bemærkninger :
Startnumre + evt. lys, skal være monteret inden teknisk kontrol.
Alle konkurrencebiler skal i depotet være placeret på oliefast underlag.
Alle konkurrencebiler skal have en ildslukker på min. 6 kg. Stående max 5 m. fra bilen. I
tilfælde af, at der køres med brændstof indeholdende Ethanol (E85 eller lignende) skal
ildslukkeren være med slukningstal E 233 B.
BEMÆRK : SUPPLERENDE SLUTINSTRUKTION vedrørende lys på de deltagende biler er udfærdiget under slutinstruktion
2.
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Padborg Park og Motor Sport Sønderjylland

