POWER NO BULLSHIT RACEDAY
Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2016. Vi gör Power No Bullshit
Raceday för att vi tycker att det saknas motorevenemang i Skåne som bjuder på det publiken vill ha,
nämligen däckrök, högvarvande och underbart ljudande motorer och annorlunda bilar. Därför välkomnar vi
alla bilar, byggare och förare som har samma inställning.
Allt vi gör är för er som kör och för publiken som kommer och tittar, oavsett fordon och inriktning. Synpunkter
kan gärna lämnas efter evenemanget till 
power@momevents.se
eller på facebook under evenemanget
Power No Bullshit.
UPLÄGG  POWER NO BULLSHIT RACEDAY
Förbokad körning.
Om du förbokat din körning, så hämtar du alla dina papper, förifyllda, i vårt sekretariat. Du betalar
fortfarande entrén som vanligt i grinden.
Förarmöte.
Obligatoriskt förarmöte hålls fredag kl 08.30 och lördag kl 11.00 i MOM Events racinghangar. Därav så är
det viktigt att du är incheckad och klar för körning då. Under förarmötet hålls en briefing om hur dagens
upplägg ser ut.

0201 METER
Här körs Kjelle Power Show. Ni får köra dragrace, burna och sladda, så länge det är utom fara för publiken. Farlig
körning kommer omgående att avbrytas. Vi kommer att köra traditionell manuell start. Kjelle kommer att prata om
bilarna och köra intervjuer med förarna. Först i mål vinner. Priser kommer delas ut för fränaste bilen, fetaste repan
etc.
Vi kommer att inspektera bilarna i Line Up. Bilar som läcker eller droppar olja eller glykol kommer inte att få starta.
Skulle ni få ett motorhaveri, stanna omgående och vrid ut i kanten så kommer bärgare och saneringspersonal
omgående. Sprid inte oljan över hela raksträckan!
Prisutdelning.
Vissa priser kommer att delas ut redan vid Kjelle Powers show under 0201 meter. Vissa utav priserna kommer att
delas ut efter 0201 meter, vid hangaren vid cirka 15.00..

BANKÖRNING
Obligatoriskt förarmöte hålls följande tider:
Fredag den 10 juni, kl 08.30
Lördag den 11 juni, 11.00
Plats: MOM Events hangar.
Antal bilar och mängden körning
Vår ambition är att alla ska få köra så mycket som möjligt. För att få flyt i körningen så kommer vi att köra
kortare stinter och lagom mycket bilar, så att det blir så mycket kvalitet som möjligt.
Bankörning:
Fredag  10 juni: Open pitlane, 9.0012.00 och 13.0015.30
○ Max 20 bilar på banan samtidigt.
Lördag  11 juni: 17.0019.00
○ Max 20 bilar på banan samtidigt.
○ Körpass om cirka 5 minuter.

Körning sker i ordinarie högervarv.

REGLER
●

Klädsel
○ Heltäckande klädsel och hjälm.
○ Öppna bilar, även handskar.
○ Begränsat antal hjälmar finns att hyra för 100 kr st. Körkort lämnas som deposition.

●

Bilar
○
○

●

Inga läckage.
Bogserögla monterad.

Flaggor
○ Målflagg  Kör in i depå.
○ Rödflagg  Körningen avbruten. Kör sakta tillbaka till depån.
○ Svartflagg  Regelvidrig körning eller fel på din bil. Stanna vid svartflaggen, som delas ut av
tävlingsledaren.
○ Blåflagg  Snabbare bil bakom. Släpp förbi.
○ Gulflagg kommer inte att användas. Åker någon av eller står dumt till kommer rödflagg att
användas.

●

Depå
○
○

Max 30 km/h
Inga spill. Spill av olja, bensin och glykol bötfälls med 500 kr.

●

Passagerare
○ Passagerar är tillåtet. Passagerare måste också lösa SMAlicens.
○ Hjälm är obligatoriskt.

●

Haveri
○
○
○

●

Stanna fortast möjligt utmed bankanten och slå på varningsblinkers.
Lämna endast bilen om det är säkert!
Vid läckage på banan eller i depå belastas föraren med saneringsavgift
(minimum 500 kr exkl moms).

Övriga regler
○ Lågfartszon vid publikt område.
○ Omkörning endast på vänster sida.
○ Säkra omkörningar. Inga djupdykningar.
○ Alla kör på egen risk.
○ SMAlicens.
○ Alla materiella skador på MOM Events material betalas på plats.

