
 

 

 
 
 

FLEXLEASE.NU Padborg Park Open SUPER GT  
27.-28.4.2019 

 
Slutinstruktion 01 

 
Licens- og teknisk kontrol som befinder sig i telt ved grå værkstedsbygning         er åben: 
 

Fredag d. 26. april. fra kl. 16:00 til kl. 21:00 
 

Lørdag d. 27. april. fra kl. 07:00 til kl. 12:00 
 

Sekretariatet er i teorilokalet og er åbent: (Se         på vedlagt tegning) 
 

Fredag d. 26. april. fra kl. 16:00 til kl. 20:00 
Lørdag d. 27. april. fra kl. 08.00 til løbet slutter 
Søndag d. 28. april. fra kl. 08.00 til løbet slutter 

 
Vægt   er placeret ved Teknisk kontrol. (Se         på vedlagt tegning) 
 
Støjmåling   findes på den nordlige del af flyvepladsen. (Se         på vedlagt tegning) 
 
Parc ferme   er i forbindelse med teknisk kontrol. (Se         på vedlagt tegning) 
 
Ridehøjde målefelt  er placeret ved pit indkørslen. (Se         på vedlagt tegning)  
 
Ankomst og depot.      Ankomst og indkørsel til banen kan ske fra fredag d. 26. april. kl. 15. 
 
Billetkontor ved indgangen er åbent således: 

Fredag d. 26. april. fra kl. 15:00 til kl. 21:00 
Lørdag d. 27. april fra kl. 07:00 til løbet slutter 
Søndag d. 28. april fra kl. 07:00 til kl. 15:00 

 
Øvrige bemærkninger:          Startnumre skal være monteret hjemmefra, inden teknisk kontrol. 

NYE regler for startnumre findes i Reglement 5, pkt. 54.002 og pkt. 54.003 
 
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. 
 
Den officielle opslagstavle er placeret ved trappen, for enden af sekretariatet i depotet.  (Se         på vedlagt tegning) 
 
Padborg Park kører ikke med ” Drive Through ”. Denne straf vil i stedet blive konverteret til + 10 sek. som tillægges 
kørerens sluttid. Fremgangsmåden vil blive gennemgået ved førermødet. 
 
 

venlig hilsen 
Motor Sport Sønderjylland og Padborg Park. 

  



 

 

 

 


