
   

 Slutinstruktion 1 vedr. NIGHT RACE 

              på Padborg Park 3. og 4. sept. 2021 

                

 

Indkørsel kan finde sted fra torsdag d. 02.09..2021 kl. 15:00 

Personbiler og trailere skal parkeres på parkeringspladsen og har ikke adgang til depotet.  

Campingvogne koster 100 kr, hvis de skal stå i depot. 

Hvis man ikke ønsker at betale for campering, kan man benytte campingpladsen, der ligger udenfor banen. 

 

Arrangøren og banen kan ikke gøres ansvarlig for skader, som kan opstå ved anvendelse af strøm, som 

leveres af banen/arrangøren af arrangementet. 

Licens- og teknisk kontrol er åben: torsdag d. 02.09.. 2021 fra kl. 16.30 til kl. 21.00 

Torsdag er teknisk kontrol vandrende. Hold venligst afstand når teknisk kontrol gennemgår bilen. 

Licenskontrol er i hangaren ved teknisk kontrol. 

Fredag d.03.09..2021 er licens- og teknisk kontrol åben ved DHB hangaren, fra kl. 07.00 og til løbet slutter.  

Er man først klar til kontrol fredag skal man have bil og kører til licens- og teknisk kontrol i DHB-hangar , 

hvor også vægten er placeret (Se på vedlagt tegning under T) 

 

 Billetkontor ved indgangen er åbent: torsdag d. 02.09..2021 fra kl. 15.00 til kl. 21.00. Fredag d. 03.09.2021 

fra kl. 08.00 og lørdag d. 04.09.2021 fra kl. 11.00. 

  



 Førermøder:  Der afholdes førermøder således:  Hvis vi når at lave et virtuelt førermøde, bliver dette 

udsendt senest 1. september. Og hvis ikke det lykkes, vil der være fysisk førermøde i den grå garagebygning 

i depotet, som vi plejer at benytte. 

                             Alle klasser (dog ikke super GT)    kl. 07.15 

                             Super GT                                      kl. 07.45 

                                    

 Line up:  Line up finder for alle klasser undtagen Super GT sted på flyvepladsen. 

Parc fermé Bliver man kaldt i parc fermé, skal man som udgangspunkt forblive i bilen, medmindre officials 

beder dig om andet. Når man er færdig, kører man direkte til sin zone. 

 Øvrige bemærkninger: Husk transponder. Der kan ikke lejes transponder på banen.  

Kontakt til løbsleder og dommere : 

Efter de nye regler i Reglement 5, er der ikke direkte adgang til dommerne medmindre man er tilkaldt eller 

vil aflevere en protest sammen med protestgebyret på 750 kr. 

 Sekretariatet er åbent således: torsdag d. 02.09. fra kl. 16.30 

                                                         Fredag d. 03.09. fra kl. 08.00 til løbet slutter 

                                                         Lørdag d. 04.09. fra kl. 11.00 til løbet slutter. 

Den officielle opslagstavle er placeret ved trappen, for enden af sekretariatet i depotet. (Se på vedlagt 

tegning) 

Resultater kan ses på opslagstavlen eller på raceresult.dk 

Kontakt : Tom og Karin kan og skal ikke ringes op i uge 35. Har I spørgsmål vedr. det rent sportslige, så 

kontakt Hans-Jørn Søgård mellem 10:00 – 17:00 indtil fredag den 3. september kl. 17:00. 

Oplining til alt kørsel på banen er tidligst 20 min. før og senest 10 min.før i forhold til den gældende 

tidsplan.  

Alle konkurrencebiler skal i depotet være placeret på oliefast underlag. Alle konkurrencebiler skal have en 

ildslukker på min. 5 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.  

Vi glæder os til at se jer. 

OG HUSK : COVID-19 ER STADIG I OMLØB. SÅ TÆNK JER OM. SPRIT HÆNDER SÅ OFTE DET ER MULIG. 

UNDGÅ UNØDIG TÆT KONTAKT MED MENNESKER I IKKE NORMALT HAR KONTAKT MED. 

 Venlig hilsen  

Motor Sport Sønderjylland og Padborg Park 


