Regler för din bil vid trackdaykörning på Mantorp Park
För förare och bilar från Norge kan undantag göras pga av att reglerna ser lite olika ut mellan länderna.
•

Bilen ska var ”Hel & Ren”. Inga läckage.

•

Kupén ska vara tät nedanför rutorna.

•

Bromsarna på bilen ska vara i bra skick, samt bromsvätskan måste vara fräsch.

•

Kofångare/spoiler fram och bak ska vara konstruerade på ett sett som ger bilen ett bra
helhetsintryck för endamålet. Original kofångare rekommenderas.

•

Fungerande bakljus.

•

Fungerande blinkers bak.

•

Fungerande bromsljus.

•

Motorhuv ska vara monterad och ordentligt fastsatt, samt tåla de påfrestningar som kan
uppstå vid körning på banan . Roterande/rörliga delar som sticker upp över huven ska vara
täckta på ett sett som förhindrar att de kan orsaka skada på person.

•

Om bilen har taklucka får denna vara upptiltad i bakkant under körning.

•

Sidorutorna där det sitter någon person ska vara helt stängda under körning. Om fönsternät
eller armstraps används får sidorutan vara helt öppen. Armstraps ska markeras med
framtagen dekal på dörren.

•

Dörrsidor invändigt där det sitter någon person ska vara täckta.

•

Bilen ska ha vindruta och sikten framåt ska vara god.

•

Bilens bränslesystem ska vara avskilt från förarutrymmet på ett sådant sätt att bränsle inte
kan ta sig in i kupén. Ledningar genom kupén ska vara ändamålsenliga och skarvfria.

•

Bilens kylsystem ska vara avskilt från förarutrymmet på ett sådant sätt att kylvätskan inte kan
ta sig in i kupén. Ledningar genom kupén ska vara ändamålsenliga och skarvfria.

•

Inga lösa föremål i bilen.

•

Allt måste vara ordentligt fastsatt (stolar, bälten, batteri mm).

•

Batteriets pluspol samt övriga pluspoler tex, startmotorn ska vara täckt. Om batteriet sitter i
kupén ska den sitta i en tät låda med avluftning utanför kupén.

•

Det är samma krav på passagerarens stol och bälten som förarens. (16 års gräns för
medåkning).

•

Om tävlingsstol och tävlingsbälten används ska dessa vara monterade enligt leverantörens
anvisning.

•

Bogseringsöglor ska vara monterade både fram och bak. Eller finns tillgängliga i bilen för
snabb montering.

•

Det ska finnas minst 1st ljuddämpare per avgasrör (bilar med för högt ljud kommer att
plockas av banan).

•

Actionkamera typ GoPro eller liknande får monteras på både insidan och utsidan av bilen.
Dock ska de vara ordentligt fastsatta så de inte kan flyga iväg och skada de i bilen eller
utanför.

•

Arrangören kan ge bilar som inte uppfyller kraven körförbud tills felet är åtgärdat. Det är
arrangören som gör bedömning av om reglerna följs.

